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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
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ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1;
ustawa o pzp ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym2;
ustawa o uioś ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko3;

ooś ocena oddziaływania na środowisko;
mpzp miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

studium studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy;

wzzt warunki zabudowy i zagospodarowania terenu;
raport raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego4;
wójt oznacza: wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta;
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze;

decyzja środowiskowa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
konsultacje społeczne na potrzeby niniejszej kontroli oznaczają one udział społeczeństwa w ochronie 

środowiska, o którym mowa w art. 33 ustawy o uioś.

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489.
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.



5

W
Y

M
IE

N
IĆ

 T
EK

ST

WPROWADZENIE1. 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy konsultacje 
społeczne zapewniły 
organowi wykonawczemu 
gminy rzetelną wiedzę 
na temat opinii 
obywateli dotyczących 
realizowanych inwestycji?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy rzetelnie 

przygotowano 
i określono cel i zakres 
konsultacji?

2.  Czy zapewniono 
obywatelom możliwość 
uczestniczenia 
w konsultacjach?

3.  Czy rzetelnie 
przeprowadzono 
i udokumentowano 
przebieg i rezultaty 
konsultacji??

4.  Czy informowano 
wszystkich 
zainteresowanych 
o decyzjach 
ostatecznych  
i czy zawierały one 
uzasadnienie?

5.  Czy konsultacje były 
wykorzystane w 
praktyce?

Jednostki 
kontrolowane
Piętnaście urzędów gmin, 
w których wójt, jako 
organ, był zobowiązany 
do wydania decyzji 
środowiskowych 
dla inwestycji 
planowanych  
do realizacji na terenie 
gminy. Uwzględniono 
również ustalenia kontroli 
skargowej S/16/006.

Okres objęty kontrolą
2015–2018 (I półrocze)

Jednostki samorządu terytorialnego, korzystając z przyznanych im usta-
wowo kompetencji, rozstrzygają wiele spraw istotnych społecznie, 
co wpływa bezpośrednio na sferę praw i obowiązków mieszkańców. 
Do takich spraw niewątpliwie należą decyzje dotyczące lokalizacji inwe-
stycji, szczególnie tych, które będą miały bezpośredni lub pośredni wpływ 
na środowisko.

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska jest jednym z etapów pro-
cesu inwestycyjnego, równie ważnym jak projektowanie, wyłonienie wyko-
nawcy, wykonanie prac i rozliczenie finansowe. Jego brak może wyzwa-
lać indywidualne i zbiorowe protesty, mogące opóźnić prace budowlane, 
a nawet je wstrzymać i w rezultacie spowodować wymierne straty finan-
sowe z utratą źródeł finansowania włącznie.

Przeprowadzenie działań określonych w art. 33 i 34 ustawy o uioś 
nie gwarantuje jednak uzyskania przez obywateli informacji o uciążliwo-
ściach związanych z planowanymi inwestycjami, a jak wykazały kontrole 
– przyjęte w ustawie założenie, że obywatele wykażą własną inicjatywę 
w tym zakresie okazało się błędne. 

Indywidualne i zbiorowe protesty społeczne są w polskich warunkach czę-
sto występującym „elementem” inwestycji, a jest to spowodowane brakiem 
rzetelnej informacji o planowanych inwestycjach i wynikających z nich 
uciążliwościach. Dzieje się tak, gdyż w wielu przypadkach obserwuje się 
lekceważenie obowiązku zebrania i rozpatrzenia uwag i wniosków, prowa-
dzących do uzyskania opinii lokalnych społeczności o zamierzonych pra-
cach inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych. Często występują 
także spontaniczne reakcje mieszkańców, już po rozpoczęciu prac budow-
lanych, mimo że przed rozpoczęciem robót inwestor i wójt dopilnowali wła-
ściwego (przynajmniej formalnie) poinformowania o swoich planach inwe-
stycyjnych.

Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową, z czego wynika 
konieczność inspirowania i pobudzania aktywności mieszkańców na rzecz 
zapewnienia im udziału w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Można stwier-
dzić, że jest to istota samorządności lokalnej, pojmowanej nie w katego-
riach rządu lokalnego, ale jako samozarządzanie istotną z punktu widzenia 
mieszkańców, częścią spraw publicznych.

W tym rozumieniu, konsultacje społeczne poprzedzające wydanie decyzji 
lokalizacyjnych inwestycji, szczególnie tych, które będą miały bezpośredni 
lub pośredni wpływ na środowisko, to proces dialogu, którego zasadni-
czym celem jest poznanie opinii, stanowisk, propozycji, itp. osób i insty-
tucji, które bezpośrednio lub pośrednio odczują skutki proponowanych 
przez administrację działań. Poznanie w trakcie prowadzonych konsultacji 
opinii wszystkich zainteresowanych stron, niewątpliwie pozwoli na podję-
cie najbardziej optymalnych decyzji. 

Konsultacje społeczne nie muszą ograniczać się tylko do przedstawienia 
i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym 
od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania proble-
mów lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości 
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podejmowane będą decyzje publiczne. Ich celem powinno być poszukiwa-
nie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje 
w największym stopniu realizujące zasadę poszanowania i pomnażania 
dobra wspólnego w danej społeczności.

W języku polskim termin konsultacja oznacza udzielenie rady, zasięganie 
opinii u specjalisty, rzeczoznawcy lub zaufanej osoby5. Słowo to pochodzi 
od łacińskiego wyrazu cosultatio, czyli radzenie się. Konsultacja ma zawsze 
charakter opiniodawczy oraz niewiążący. Konsultacja stanowi też instru-
ment uzgadniania sprzecznych interesów, a więc służy rozwiązywaniu kon-
fliktów. Jest też formą współdziałania zainteresowanych w procesie podej-
mowania decyzji6.

Najważniejsze w tej kontroli było zbadanie rzetelności stosowania kon-
sultacji społecznych w praktyce podejmowania decyzji w gminie, czyli 
odpowiedź na pytanie zasadnicze: czy wójt wiedział, jakie opinie o danej 
inwestycji mają mieszkańcy gminy, a jeżeli wiedział, to w jaki sposób 
je wykorzystał w całym procesie inwestycyjnym.

5 Słownik wyrazów obcych, pod red. M. Bańki, Warszawa 2004 r., s. 506.

6 Knosala E., Doradztwo naukowe w świetle prawa administracyjnego, s. 12. Katowice 1981 r.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli konsultacje społeczne przy realizacji 
inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowych w gminach 
objętych kontrolą, pozwoliły organom wykonawczym tych gmin poznać 
opinie obywateli dotyczące planowanych inwestycji. Wójtowie realizowali 
obowiązek podawania do publicznej wiadomości podstawowych informa-
cji o planowanych przedsięwzięciach wynikający z art. 33 ust. 1 i art. 39 
ust. 1 ustawy o uioś. Uzyskana w wyniku tych działań opinia mieszkańców 
nie była w pełni wykorzystywana przy wydawaniu decyzji.

Większość wójtów nie zrealizowała, nałożonego art. 10 ustawy o uioś, obo-
wiązku wyznaczenia osoby, która zajmowałaby się udostępnianiem informa-
cji o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z ww. przepisem organy administra-
cji, będące w posiadaniu informacji o stanie i ochronie środowiska, powinny 
wyraźnie w swoich strukturach organizacyjnych wskazać, kto jest odpowie-
dzialny za ich udostępnianie. 

Kontrolowane gminy, nie były przygotowane do prowadzenia skutecznych 
działań informacyjnych w ramach udziału społeczeństwa w ochronie środo-
wiska. Nie określono ich zakresu i nie zdefiniowano celów, jakie miały zostać 
osiągnięte. 

Wójtowie kontrolowanych gmin, co do zasady, umożliwiali obywatelom udział 
w podejmowaniu decyzji środowiskowych. O każdym etapie postępowań 
administracyjnych dotyczących wydania tych decyzji informowali społeczno-
ści lokalne, poprzez publikowanie stosownych obwieszczeń między innymi 
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń w urzę-
dach i miejscach planowanych inwestycji.

Wójtowie w kontrolowanych gminach przeprowadzali konsultacje, organizując 
głównie zebrania z mieszkańcami. Brali również udział w spotkaniach orga-
nizowanych przez mieszkańców. Większość wójtów nie dopilnowała jednak 
prawidłowego dokumentowania ich przebiegu. Zgłaszane przez mieszkańców 
wnioski i uwagi, a także udzielane odpowiedzi były protokołowane nierzetel-
nie i nie zawierały dokładnych zapisów dotyczących treści zgłaszanych uwag, 
wniosków oraz udzielanych odpowiedzi. 

W 13 skontrolowanych gminach mieszkańcy składali, w trakcie postępo-
wań wymagających udziału społeczeństwa wnioski i uwagi w formie pisem-
nej, jako pisma indywidualnych osób lub podpisując się z imienia i nazwiska 
pod protestami zbiorowymi. Podnoszono w nich, iż realizacja planowanych 
przedsięwzięć może skutkować między innymi: uciążliwościami zapacho-
wymi, zanieczyszczeniem wód gruntowych, negatywnym wpływem na zdro-
wie mieszkańców, spadkiem wartości nieruchomości. Część wójtów mimo, 
że nie miała takiego obowiązku, odpowiadała na kierowane do nich pisma 
zawierające uwagi i wnioski, informując – nie zawsze rzetelnie – o wpływie 
inwestycji na środowisko oraz możliwościach zastosowania alternatywnych 
rozwiązań. 

W niektórych przypadkach organizacje ekologiczne powołując się na cele sta-
tutowe, uczestniczyły na prawach strony w postępowaniach wymagającym 
udziału społeczeństwa. Korzystały również z prawa wniesienia odwołania 
od decyzji wydanej w takim postępowaniu i złożenia skargi do sądu admini-
stracyjnego. 

Postępowania z udziałem społeczeństwa ograniczały się do prawidłowego 
wywieszania ogłoszeń i obwieszczeń związanych z poszczególnymi etapami 
postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i miały charakter formalny. 
W niektórych uzasadnieniach decyzji odnoszono się tylko do części zgłoszo-
nych przez mieszkańców wniosków i uwag. 

Wójtowie 
nie wykorzystywali 
w pełni opinii 
mieszkańców  
przy wydawaniu decyzji

Większość wójtów 
niestarannie 
dokumentowała  
uwagi i wnioski  
zgłaszane przez obywateli  
i organizacje ekologiczne

Postępowania z udziałem 
społeczeństwa miały 
charakter formalny
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W ponad połowie skontrolowanych jednostek nie wyznaczono i nie wska-
zano, kto jest odpowiedzialny za udostępnianie informacji o środowisku, 
co było niezgodne z ustawą o uioś. 

W gminach, w których wyznaczono takie osoby, ich zakresy obowiązków 
były sformułowane ogólnie i nie uwzględniały czynności, jakie były wyko-
nywane w procesie wydawania decyzji środowiskowych. [str. 12]

We wszystkich skontrolowanych gminach, co do zasady, umożliwiono 
każdemu obywatelowi prawo uczestniczenia, na warunkach określonych 
ustawą o uioś w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W dwóch przypadkach wójtowie nie poinformowali mieszkańców 
o wszczęciu postępowania, w terminie określonym w art. 33 ust. 1 ustawy 
o uioś. W jednym przypadku, w obwieszczeniu wójta informującym oby-
wateli o rozpoczęciu postępowania, nie zawarto informacji o przystąpieniu 
do przeprowadzenia ooś i nie wskazano organu właściwego do rozpatrze-
nia uwag i wniosków. [str. 13–14]

W 13 urzędach złożono uwagi i wnioski w trakcie postępowań wymagają-
cych udziału społeczeństwa. Ich przedmiotem były obawy mieszkańców, 
iż realizacja planowanych inwestycji, oznacza negatywne oddziaływanie 
na ludzi i środowisko, przede wszystkim ze względu na wszechobecny odór, 
wzmożony ruch samochodów ciężarowych, nadmierne stężenie gazów 
i pyłów wyrzucanych przez urządzenia wentylacyjne, emisję amoniaku, 
siarkowodoru itp.

Wójtowie czterech gmin, udzielali, na bieżąco, pisemnych odpowiedzi 
na uwagi i wnioski do nich kierowane. [str. 17–19, 22]

W pięciu postępowaniach, na prawach strony, brały udział organizacje eko-
logiczne. Korzystały one z prawa złożenia odwołania od decyzji środowi-
skowej do SKO i skargi do sądu administracyjnego.

W dwóch postępowaniach nie dopuszczono organizacji ekologicznych 
do udziału w nich na prawach strony, co stanowiło naruszenie przepisów 
ustawy o uioś. [str. 19–20] 

Najczęściej stosowaną metodą konsultacji były zebrania z mieszkańcami. 
Ich celem była wymiana opinii i pozyskanie przychylności dla planowanych 
inwestycji.

Takie spotkania nie były przygotowane, ani pod względem organizacyj-
nym, ani merytorycznym. Nie podejmowano innych działań, np. przy-
gotowanie scenariusza, czy przedstawienie założeń inwestycji w formie  
prezentacji. Nie zapraszano zewnętrznych ekspertów. Na zgłaszane pytania 
i wątpliwości najczęściej odpowiadał inwestor, wójt albo pracownik gminy. 
Takie zebrania, z uwagi na narastające emocje, zazwyczaj nie kończyły się 
żadnymi ustaleniami. Były protokołowane niestarannie, a z treści protoko-
łów nie można było odczytać kto złożył wniosek, w jakiej sprawie oraz jaką 
i przez kogo formułowaną odpowiedź otrzymał.  [str. 21–22]

Nierzetelne określenie 
zakresu obowiązków, 

kompetencji  
i odpowiedzialności 

pracowników

Zapewniono 
społeczeństwu udział 

w podejmowaniu decyzji 
środowiskowej

Rozpatrywanie uwag 
i wniosków

Ważna rola organizacji 
ekologicznych

Przeprowadzenie 
spotkań konsultacyjnych  

z mieszkańcami 
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Infografika nr 1 
Zebrania z mieszkańcami gmin

CHAOS
AGRESJA

SŁOWNA KŁÓTNIE
PROTESTY

BRAK

BRAK

scenariuszaudziału 
ekspretów

moderatora

ustaleń
nierzetelne 
protokoły

NACISKI
MIESZKAŃCÓW

Zebrania z mieszkańcami gmin

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zebrania w gminach odbywały się pod naciskiem mieszkańców i przybie-
rały postać „pyskówek”, „wylewania żalów”, a często także dramatycznych 
protestów. W takiej atmosferze, o rozmowie, a tym bardziej dialogu, trudno 
mówić. 
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Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych określony 
jest w ustawie o uioś. Jej przepisy zakładają aktywność zainteresowanych 
mieszkańców od samego początku planowania inwestycji. Ustawa określa 
formy tych aktywności (pismo do wójta, zgłoszenie uwag do protokołu, mail 
do urzędu, otwarta rozprawa administracyjna). W środowisku kontrolo-
wanych gmin formy te zderzają się z tradycyjnymi metodami kontaktowa-
nia się „władzy” ze społeczeństwem (np. zebranie wiejskie lub konsulta-
cje zarządzane na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym). 
Ustalenia kontroli wskazują, że organy wykonawcze gmin uzupełniały okre-
ślony w ustawie o uioś tryb zapewnienia społeczeństwu udziału w ochronie 
środowiska o konsultacje w innych formach m.in zebrania z mieszkańcami. 

Opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji przez ekspertów społecznych 
i przedstawicieli administracji Kodeks Konsultacji zawiera zasady konsulta-
cji rekomendowane do stosowania7, tj.: dobra wiara, powszechność, przej-
rzystość, responsywność8, koordynacja, przewidywalność i poszanowanie 
interesu ogólnego. 

Ustalono, że we wszystkich kontrolowanych gminach zrealizowana została 
jedynie zasada powszechności. Pozostałe kryteria w większości przypadków 
nie były brane pod uwagę w procedurze konsultacji społecznych przy reali-
zacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji środowiskowych.

Dobra praktyka

Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje stosowanie wszystkich ww. zasad 
Kodeksu Konsultacji jako dobrą praktykę.

7 Patrz pkt 6.4. Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych.

8 Responsywność (od (ang.) response – odpowiedź) – osoba jest responsywna w kontakcie z drugą 
osobą, jeżeli jej zachowanie i wypowiadane słowa stanowią odpowiedź na działania partnera. 
Przeciwieństwem responsywności jest obojętność.
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5.1. Spełnienie wymogów formalno-prawnych i przygotowanie 
organizacyjne do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych

Kontrolą objęto 15 planowanych inwestycji, głównie dotyczących sektora 
rolnictwa, których realizacja wymagała wydania przez wójta decyzji środo-
wiskowych. Uwzględniono również wyniki kontroli skargowej przeprowa-
dzonej w gminie Nowy Korczyn9. 

Infografika nr 3 
Rodzaje kontrolowanych inwestycji

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o pzp, ustalenie przeznaczenia terenu, 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie warunków 
zabudowy terenu następuje w mpzp.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy, w celu określenia poli-
tyki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania prze-
strzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządza-
nia studium.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o pzp, w studium określa się 
w szczególności kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów, a także obszary oraz zasady ochrony środowi-
ska i jego zasobów, ochrony przyrody.

Wszystkie objęte kontrolą gminy posiadały studium. Wprawdzie w więk-
szości gmin nie opracowano mpzp dla terenów na których miały być reali-
zowane planowane inwestycje10, ale ich lokalizacje były zgodne z zapi-
sami studium. W jednej gminie lokalizacja planowanego przedsięwzięcia, 
nie była zgodna z przeznaczeniem tego terenu, określonym w mpzp. Nie-
prawidłowość ta została ustalona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i inwestycja nie była kontynuowana. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o uioś, przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wymagają projekty studium gminy.

9 S/16/006.

10 Mpzp nie opracowano w dziesięciu gminach: Inowrocław, Rogowo, Imielno, Szydłów, Wiślica, 
Kluki, Dobra, Stare Miasto, Jemielno, Nowy Korczyn.

LKI Konsultacje społeczne przy realizacji inwestycji
wymagających uzyskania decyzji środowiskowych

i n f o g r a fi k a  n r  1

i n f o g r a fi k a  n r  2

7 zasad konsultacji

i n f o g r a fi k a  n r  3

i n f o g r a fi k a  n r  4

rodzaje inwestycji

Dokonać realizacji nabycia na drodze przeprowadzenia uskutecznionej transakcji kupna – sprzedaży

Dokonać nabycia na drodze transakcji kupna – sprzedaży

Dokonać nabycia na drodze kupna

Dokonać nabycia drogą kupna

Nabycia drogą kupna

Dokonać zakupu

Kupić

urząd

Dokonać nabycia na drodze przeprowadzenia transakcji

Dokonać realizacji nabycia na drodze przeprowadzenia kupna – sprzedaży

1

2

3

45

6

7a

7b

zanim podejmiesz decyzję
o konsultacjach

podjęcie decyzji
o konsultacjach

przygotowanie
konsultacji

decyzja dotycząca
uzyskanych opinii

informacja
zwrotna

decyzja
wdrożeniowa

ewaluacja konsultacji

przebieg
konsultacji

budowa kurników budowa chlewni budowa stacji
demontażu
pojazdów

budowa farm
wiatrowych

wydobycie piasku budowa zakładu
naprawy silników

samolotowych

liczba gmin

przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie

przewidywany teren, na którym
będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Lokalizacje inwestycji

Strategiczne oceny 
oddziaływania 
na środowisko
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Wszystkie objęte kontrolą gminy przeprowadziły strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy o uioś, władze publiczne wyznaczają osoby, 
które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.

W ponad połowie skontrolowanych jednostek nie wyznaczono i nie wska-
zano, kto jest odpowiedzialny za udostępnianie informacji o środowisku, 
co było niezgodne z ustawą o uioś. 

W gminach, w których wyznaczono takie osoby, ich zakresy obowiązków 
były sformułowane ogólnie i nie uwzględniały czynności, jakie były wyko-
nywane w procesie wydawania decyzji środowiskowych.

Przykłady

Wójt gminy Imielno, wskazał, iż przyczyną niewyznaczenia osoby, która 
zajmowałaby się udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie 
oraz nieuwzględnienia zadań związanych z prowadzeniem konsultacji spo-
łecznych w regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach obowiąz-
ków pracowników Urzędu było niedopatrzenie.

Burmistrz miasta i gminy Wiślica wyjaśnił, że w Urzędzie nie wyznaczono 
komórki organizacyjnej/osoby odpowiedzialnej za udostępnianie informacji 
o środowisku i jego ochronie oraz za wykonywanie zadań w zakresie konsultacji 
społecznych ze względu na to, że procedury wymagające przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych przy realizacji inwestycji zdarzają się stosunkowo rzadko. 
W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia takiej procedury, pro-
wadzi ją osoba lub zespół osób wskazanych przez kierownika referatu odpowie-
dzialnego za realizację zadania. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono, aby w podejmowaniu decyzji dotyczą-
cych kontrolowanych inwestycji brały udział osoby mające w tym interes 
faktyczny i/lub prawny.

Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej realizacją procedur w zakresie 
wydawania decyzji środowiskowych, zajmowało się dwóch pracowników. Jed-
nego z nich, postanowieniem wydanym na podstawie art. 24 § 1 pkt 1 kpa, 
wyłączono z udziału w postępowaniu z uwagi na uprawdopodobnione istnienie 
okoliczności, mogących mieć wpływ na bezstronność pracownika.

W związku z powyższym wójt do przeprowadzenia tego postępowania, 
zatrudnił w urzędzie na czas określony, innego pracownika przeniesionego 
z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu na okres 
rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji środowiskowych.

Mieszkańcy wszystkich objętych kontrolą gmin zostali poinformowani 
o planowanych przedsięwzięciach poprzez obwieszczenia wydane przez 
wójtów, dotyczące wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie 
wydania decyzji środowiskowych. Obwieszczenia te były zamieszczane 
między innymi w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogło-
szeń w siedzibach urzędów gmin i miejscach planowanych inwestycji.

Organizacja jednostki

Transparentność 
postępowania organów 

gminy

Mieszkańcy gmin 
zostali poinformowani 

o planowanych 
inwestycjach
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5.2.  Zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji środowiskowej w związku z realizacja inwestycji

Stosownie do art. 29 ustawy o uioś, każdy ma prawo składania uwag i wnio-
sków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 30 przywołanej powyżej ustawy, organy administracji wła-
ściwe do wydania decyzji w przypadku których, przepisy ustawy o uioś 
lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społe-
czeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa, odpowiednio 
przed wydaniem lub zmianą tych decyzji, oraz przed przyjęciem tych doku-
mentów lub ich zmianą.

Stosownie do art. 33 ustawy o uioś, przed wydaniem i zmianą decyzji 
wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do jej wydania, 
bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:

 − przystąpieniu do przeprowadzenia ooś;
 − wszczęciu postępowania;
 − przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
 − organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wyda-

nia opinii i dokonania uzgodnień;
 − możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy 

oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
 − możliwości składania uwag i wniosków;
 − sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 

30-dniowy termin ich składania;
 − organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
 − terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, jeżeli ma być ona przepro-

wadzona(…).
Na podstawie art. 38 przedmiotowej ustawy, organ właściwy do wydania 
decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji 
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o uioś, przed wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapew-
nia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego 
przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Skontrolowane gminy, co do zasady, umożliwiały swoim społecznościom 
udział w podejmowaniu decyzji środowiskowych. Przed wydaniem decy-
zji środowiskowej podawano do publicznej wiadomości, bez zbędnej 
zwłoki, większość ww. informacji. O każdym etapie postępowań admini-
stracyjnych, dotyczących wydania tych decyzji informowano mieszkańców 
poprzez publikowanie stosownych obwieszczeń na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej urzędów gmin, na tablicach ogłoszeń w urzędach 
gmin oraz w miejscach planowanych przedsięwzięć. Umożliwiono zainte-
resowanym mieszkańcom zapoznanie się między innymi z dokumentacją 
techniczną, dotyczącą planowanych inwestycji oraz raportami o oddziały-
waniu na środowisko. Wyniki kontroli wykazały jednakże nieprawidłowo-
ści w pięciu gminach dotyczące między innymi niepodania do publicznej 
wiadomości niektórych informacji wynikających z art. 33 uioś11.

11 Dobra, Dobrcz, Kramsk, Kluki, Mniszków.

Gminy umożliwiły swoim 
mieszkańcom udział 
w podejmowaniu decyzji 
środowiskowych
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Przykłady

Wójt gminy Dobrcz nie poinformował społeczeństwa o wszczęciu postępowań 
w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla inwestycji dotyczących zwięk-
szenia obsady planowanych ferm drobiu w Kotomierzu i Trzeciewcu w termi-
nie określonym w art. 33 ust. 1 ustawy o uioś, tj. bez zbędnej zwłoki.

W dwóch obwieszczeniach o możliwości udziału społeczeństwa w postępowa-
niu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, 
nie wskazał sposobu składania uwag i wniosków (pisemnie, ustnie, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej), co było niezgodne z art. 33 ust. 1 pkt 7 
przywołanej powyżej ustawy.

Po uchyleniu przez SKO pierwszej decyzji wójta gminy Kluki i przed wyda-
niem kolejnej decyzji – określającej środowiskowe uwarunkowania dla przed-
sięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punk-
tem skupu złomu oraz zakładu demontażu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, nie zapewniono możliwości udziału społeczeństwa w postę-
powaniu. Stanowiło to naruszenie obowiązku wynikającego z art. 30 i art. 79 
ust. 1 ustawy o uioś.

Jedno z obwieszczeń zostało podane do publicznej wiadomości z opóźnieniem 
– po upływie 60 dni od daty wpływu do Urzędu wniosku inwestora o wyda-
nie decyzji środowiskowej. Stanowiło to naruszenie art. 33 ust. 1 ustawy 
o uioś, zgodnie z którym informacje wskazane w obwieszczeniu należy podać 
bez zbędnej zwłoki.

Wójt Gminy nie wywiązał się z obowiązku podania do publicznej wiadomo-
ści, w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o wydanej decyzji o odmowie 
określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzię-
cia i o możliwościach zapoznania się z jej treścią. Obwieszczenie nie zostało 
bowiem wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i w miejscu planowa-
nego przedsięwzięcia. Stanowiło to naruszenie art. 38 w związku z art. 3 ust. 1 
pkt 11 ustawy o uioś.

W obwieszczeniu wójta gminy Mniszków informującym społeczeństwo o roz-
poczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przed-
sięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu, nie zawarto części danych 
wymaganych na podstawie art. 33 ustawy o uioś. Nie podano w nim bowiem 
informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy) i nie wskazano organu 
właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków (art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Zgodnie z art. 36 ustawy o uioś, organ właściwy do wydania decyzji może 
przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Prze-
pis art. 91 § 3 kpa stosuje się odpowiednio. Stosownie do tego artykułu, 
jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron uczestni-
czących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane 
organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu 
i przedmiocie rozprawy powiadomić, w drodze obwieszczeń, albo w spo-
sób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W pięciu skontrolowanych gminach przeprowadzono rozprawy administra-
cyjne12. O ich miejscu i czasie wójtowie poinformowali społeczności lokalne 
poprzez obwieszczenia, które zamieszczono na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej, na tablicach ogłoszeń w urzędach oraz w miejscach planowanych 

12 Dobrcz, Rogowo, Imielno, Kluki, Niechlów.

W większości gmin 
nie przeprowadzono 

rozpraw 
administracyjnych 
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przedsięwzięć. W rozprawach uczestniczyli inwestorzy, wójtowie, osoby 
będące stronami w postępowaniach administracyjnych w sprawie wydania 
decyzji środowiskowych oraz mieszkańcy miejscowości, w których miały być 
realizowane planowane inwestycje. W ich trakcie, między innymi, przedsta-
wiano dotychczasowy przebieg postępowań dotyczących wydania stosow-
nych decyzji. Strony postępowań oraz inni uczestnicy rozpraw zadawali pyta-
nia a inwestorzy udzielali na nie odpowiedzi. Z ich przebiegu sporządzono 
protokoły, w których podano również imiona i nazwiska uczestników rozpraw.

Zdjęcie nr 1 
Stacja demontażu pojazdów

Źródło: ©Luca Lorenzelli – adobe.stock.com

Przykłady

W maju 2016 r. odbyła się w gminie Kluki, w ramach postępowania doty-
czącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegają-
cego na budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem skupu złomu 
oraz zakładu demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna. W rozprawie uczest-
niczyło 29 mieszkańców miejscowości Nowy Janów, wszystkie osoby uznane 
za strony lub ich przedstawiciele, przedstawiciel inwestora – autor raportu 
oraz wójt gminy Kluki. Rozprawa przebiegała zgodnie z zaplanowanym porząd-
kiem i była nagrywana na video przez jednego z jej uczestników.

Mieszkańcy pytali o błędy dotyczące przyjętej w raporcie zawyżonej odległo-
ści miejsca planowanego przedsięwzięcia od zamieszkałego budynku co miało 
wpływ na analizę akustyczną oddziaływania przedsięwzięcia, a także o przy-
czyny uwzględnienia wyników pomiarów rozprzestrzeniania się zanieczysz-
czeń w powietrzu ze stacji meteorologicznej oddalonej o 100 km zamiast 
innych stacji, znajdujących się bliżej przedsięwzięcia. Przedstawiciel inwestora 
wyjaśnił, iż analizę akustyczną wykonano prawidłowo, a odnośnie stacji mete-
orologicznej wyjaśnił, iż nastąpił błąd redakcyjny i prawidłową stacją jest sta-
cja meteorologiczna znajdująca się w Łodzi-Lublinku. Jeden z mieszkańców 
poruszył problem nakładania się hałasów z elektrowni Bełchatów z zakłada-
nym natężeniem hałasu generowanym przez przedsięwzięcie. Przedstawiciel 
inwestora wyjaśnił, iż przy metodyce obliczania hałasu bierze się pod uwagę 
hałas związany z przedsięwzięciem i taka analiza została przeprowadzona. 
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Na pytanie, jak zostanie rozwiązana sprawa bezpieczeństwa dzieci w związku 
ze wzmożonym ruchem pojazdów dojeżdżających do miejsca planowanej inwe-
stycji stwierdzono, iż nie ma to związku ze sprawą.

W jedenastu skontrolowanych gminach nie przeprowadzono rozpraw 
administracyjnych otwartych dla społeczeństwa13. Wójtowie tych gmin 
wyjaśnili, iż niepodjęcie decyzji o ich przeprowadzeniu spowodowane 
było tym, że nie było zgłaszanych wniosków i postulatów przez miesz-
kańców w tym zakresie. Podnieśli również, iż przeprowadzenie rozprawy 
nie jest obligatoryjne.

Wójtowie/burmistrzowie 12 skontrolowanych gmin zapoznali się z treścią 
raportu14. Wójtowie czterech gmin nie dokonali rzetelnej oceny tego doku-
mentu15.

Przykłady

Po uchyleniu przez SKO pierwszej decyzji wójta gminy Kluki i przed wyda-
niem kolejnej decyzji – określającej środowiskowe uwarunkowania dla przed-
sięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punk-
tem skupu złomu oraz zakładu demontażu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, uzasadniając ww. decyzję SKO podkreśliło, że nie doko-
nano wszechstronnej oceny raportu i nie przedstawiono w nim racjonalnego 
wariantu alternatywnego, o którym stanowi art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy o uioś. 

Jednym z ważniejszych problemów podnoszonych przez mieszkańców 
były uciążliwości odorowe związane z planowanymi inwestycjami.

Przykłady

Mieszkańcy gminy Szydłów kierowali skargi do Wójta, w których podnosili 
kwestie uciążliwości odorowych związanych z funkcjonowaniem czterech kur-
ników oraz wskazali, że budowa kolejnych dziewięciu na tym samym terenie 
przyczyni się do zwiększenia tych uciążliwości. Wójt gminy Szydłów przy-
jął zapisy w raporcie dotyczące rozprzestrzeniania się substancji odorowych, 
wynikających z funkcjonowania kolejnych dziewięciu budynków (przy czterech 
już istniejących) przeznaczonych do tuczu brojlerów. Raport w kilku miejscach 
potwierdzał, że zwiększy się emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycz-
nego, ale nie zostaną przekroczone normy w tym zakresie. Stwierdzał ponadto, 
że działalność ferm drobiu może potencjalnie stanowić źródło konfliktów spo-
łecznych z uwagi na uciążliwość zapachową (…), jednak w planowanej inwesty-
cji z uwagi na znaczne oddalenie od zabudowań mieszkalnych (…) emisje odo-
rów nie powinny stanowić podstaw do skarg. W innym miejscu raport przyznaje, 
że zanieczyszczenia będą emitowane do środowiska w ilościach dopuszczal-
nych i zamkną się w granicach terenu, do której tytuł prawny posiada właści-
ciel zakładu.

Wójt gminy Szydłów w wydanej decyzji środowiskowej dotyczącej rozbu-
dowy istniejącej już fermy brojlerów, odnosząc się do zgłaszanych przez miesz-
kańców znacznych uciążliwości odorowych napisał między innymi, iż zapach 
jest substancją niemierzalną, zaś jego odczuwanie ma charakter subiektywny. 

13 Gminy: Inowrocław, Szydłów, Wiślica, Mniszków, Sławno, Dobra, Kramsk, Stare Miasto, Jemielno, 
Nowy Korczyn, Środa Śląska.

14 Gminy: Dobrcz, Inowrocław, Rogowo, Imielno, Mniszków, Sławno, Dobra, Kramsk, Stare Miasto, 
Jemielno, Niechlów, Środa Śląska.

15 Gminy: Szydłów, Wiślica, Kluki, Nowy Korczyn.

Większość wójtów 
zapoznała się 

z raportem

Uciążliwości odorowe
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Infografika nr 4 
Mapka geodezyjna

Źródło: Opracowanie własne NIK.

W trakcie kontroli, nie stwierdzono, aby mieszkańcy zapoznawali się 
z raportami mimo, że informacja o takiej możliwości wynikała z treści 
zawiadomień i obwieszczeń związanych z poszczególnymi etapami postę-
powania o wydanie decyzji środowiskowej. 

Zgodnie z art. 29 ustawy o uioś, każdy ma prawo składania uwag i wnio-
sków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. 

Na podstawie art. 34 przywołanej powyżej ustawy, uwagi i wnioski mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym.

Stosownie do art. 37 ustawy o uioś, organ prowadzący postępowanie roz-
patruje uwagi i wnioski a w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wyma-
gań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 
podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględ-
nione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

W 13 urzędach złożono uwagi i wnioski w trakcie postępowań wymaga-
jących udziału społeczeństwa16. Podniesiono w nich, iż realizacja plano-
wanych przedsięwzięć może skutkować między innymi: uciążliwościami 
zapachowymi, zanieczyszczeniem wód gruntowych, negatywnym wpływem 
na zdrowie mieszkańców, spadkiem wartości nieruchomości oraz wstrzy-
maniem rozwoju agroturystyki. W trzech urzędach takie uwagi i wnioski 
nie zostały złożone17.

16 Urząd Gminy w Dobrczu, Urząd Gminy Rogowo, Urząd Gminy w Imielnie, Urząd Gminy w Szydłowie, 
Urząd Miasta i Gminy w Wiślicy, Urząd Gminy w Klukach, Urząd Gminy w Mniszkowie, Urząd 
Gminy w Kramsku, Urząd Gminy w Jemielnie, Urząd Gminy w Niechlowie, Urząd Miejski w Środzie 
Śląskiej, Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Urząd Gminy Inowrocław.

17 Urząd Gminy w Sławnie, Urząd Miejski w Dobrej, Urząd Gminy Stare Miasto.

LKI Konsultacje społeczne przy realizacji inwestycji
wymagających uzyskania decyzji środowiskowych
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Zdjęcie nr 2 
Hodowla trzody chlewnej

Źródło: ©drummatra – stock.adobe.com

Wójtowie czterech gmin udzielali pisemnych odpowiedzi na kierowane 
do nich uwagi i wnioski złożone w trakcie postępowań wymagających 
udziału społeczeństwa18, jeszcze przed wydaniem decyzji.

Zdjęcie nr 3 
Ferma brojlerów

Źródło: ©branex -–stock.adobe.com

Przykłady

W trakcie postępowań o wydanie decyzji środowiskowych dla planowanych 
inwestycji w Kotomierzu i Trzeciewcu polegających na zwiększeniu obsady 
planowanej ferm drobiu w Urzędzie Gminy w Dobrczu zostały złożone liczne 
uwagi i wnioski w tym między innymi:
– pismo sołtysów miejscowości Trzeciewiec, Kozielec i Suponin w sprawie 

wyrażenia sprzeciwu mieszkańców odnośnie planowanej inwestycji;
– pismo w sprawie sprzeciwu, co do powstania ferm (podpisane przez dwie osoby);
– pismo „Protest mieszkańców gminy Dobrcz”;
– pisma „Protest” podpisane przez osiem osób (łącznie trzy pisma);

18 Dobrcz, Inowrocław, Niechlów, Nowy Korczyn.
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– pismo dwóch osób z wnioskiem o odrzucenie zamiaru realizacji inwestycji;
– pisma podpisane przez pięć osób zawierające protest wobec zamiaru reali-

zacji inwestycji w pobliżu pasiek pszczelich (łącznie cztery pisma);
– pismo Gminnego Koła Pszczelarzy w sprawie wyrażenia protestu przeciwko 

planowanej fermie drobiu wraz z informacją, że infradźwięki wytwarzane 
przez wentylatory zaburzają pracę i życie pszczół;

– zapytania trzech osób (w tym jedno anonimowe) zarejestrowane na stronie 
internetowej www. gminadobrcz.pl.

W wyżej wymienionych uwagach i wnioskach wnioskodawcy protestowali 
przeciwko budowie ferm drobiu, wskazując miedzy innymi, iż planowane inwe-
stycje doprowadzą do upadku gospodarstw rolnych i wyludniania się gminy, 
spadku dochodów gminy i mieszkańców, spadku wartości gruntów i nieru-
chomości. Podnieśli, iż będą one uciążliwe zapachowo, stanowią zagrożenie 
dla zdrowia i środowiska oraz negatywnie wpłyną na gospodarstwa pszczele. 
Ponadto wnioskowano o ponowną analizę raportu.

Wójt, udzielał odpowiedzi na wyżej wymienione pisma i zapytania (w tym 
za pośrednictwem strony internetowej) przed wydaniem decyzji.

Z ustaleń kontroli wynika, że mieszkańcy sprzeciwiający się niechcia-
nym inwestycjom, deklarowali przywiązanie do swoich miejsc zamieszka-
nia i akcentowali poczucie krzywdy w związku z planowaną inwestycją. 
Mieli również ugruntowany pogląd na zagrożenia, jakie niesie inwestycja 
dla ich miejsca zamieszkania. 

Najczęściej wyrażane obawy dotyczyły możliwej emisji odorów, spadku 
wartości nieruchomości, zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, hałasu 
oraz złego wpływu na samopoczucie i zdrowie.

W każdym konflikcie funkcjonowała grupa osób prowadzących działania 
mające na celu zapobieżenie powstania inwestycji lub zmianę jej lokaliza-
cji, albo ograniczenie jej rozmiarów.

Opisane wyżej ustalenia kontroli pokrywają się z wynikami badań konflik-
tów typu NIMBY19 na obszarach wiejskich w Polsce20.

Zgodnie z art. 44 ust 1 ustawy o uioś, organizacje ekologiczne, które powo-
łując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim 
na prawach strony. Organizacje te mogą uczestniczyć w postępowaniu, 
jeżeli prowadziły działalność w zakresie ochrony środowiska lub przyrody 
przez minimum 12 miesięcy, przed dniem wszczęcia danego postępowania.

Stosownie do art. 44 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy, organizacji eko-
logicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postę-
powaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione 
celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona 

19 NIMBY (akronim ang. Not In My Back Yard = „nie na moim podwórku”). W Polsce znane też jako 
„nie w moim ogródku” – potoczne określenie postawy osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec 
pewnych inwestycji w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć nie zaprzeczają, że są one potrzebne 
w ogóle. Są więc za ich powstaniem, ale w zupełnie innym miejscu, z dala od ich domostw.

20 Bednarek-Szczepańska M., Dmochowska-Dudek K., Syndrom NIMBY na obszarach wiejskich 
w Polsce. Uwarunkowania i specyfika konfliktów. Wokół lokalizacji niechcianych inwestycji. Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia 
Nauk, Warszawa 2016 r.

W większości 
postępowań 
nie uczestniczyły 
organizacje ekologiczne
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udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeń-
stwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji. Wniesienie odwo-
łania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim 
postępowaniu.

W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.

Zdjęcie nr 3 
Organizacje ekologiczne

Źródło: ©Ruggiero Scardigno – stock.adobe.com

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o uioś, organizacji ekologicznej służy 
skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami 
statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału 
w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa prowadzonych 
przez wójtów pięciu gmin uczestniczyły organizacje ekologiczne21 powołu-
jąc się na swoje cele statutowe. Ich stanowiska i opinie, nawet te które kwe-
stionowały zapisy raportu czy zdanie inwestora, oparte były na znajomości 
tematu i zdobytym już wcześniej doświadczeniu. Były one dobrze przygo-
towane merytorycznie do rozumienia treści przedstawianych dokumentów 
i formułowania własnych, uzasadnionych opinii. 

21 W postępowaniach prowadzonych przez: wójta gminy Dobra dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie do czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 5 MW każda oraz wysokości 
całkowitej konstrukcji do 200 m w gminie Dobra uczestniczyła Fundacja Instytut Kajetana 
Koźmiana w Warszawie; wójta gminy Dobrcz dla inwestycji polegającej na budowie ferm drobiu 
w Kotomierzu i Trzeciewcu uczestniczyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic; 
wójta gminy Imielno dotyczącej budowy sześciu obiektów inwentarskich do hodowli brojlerów 
brało udział Stowarzyszenie Eko-Karczunek w Karczunku; burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 
dla inwestycji polegającej na budowie fermy trzody chlewnej uczestniczyło Stowarzyszenie 
Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi; burmistrza Środy Śląskiej dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie zakładu naprawy silników samolotowych brały udział: Stowarzyszenie 
„Nasza Miękinia” w Miękini, Stowarzyszenie „Ekologiczna Wieś” w Juszczynie, Dolnośląska 
Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu.
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Korzystały także z prawa złożenia odwołania od decyzji środowiskowej 
do SKO i skargi do sądu administracyjnego. W postępowaniach prowa-
dzonych przez wójtów dziewięciu gmin organizacje te nie brały udziału22.

W dwóch postępowaniach nie dopuszczono organizacji ekologicznych 
do udziału w nich na prawach strony, co stanowiło naruszenie przepisów 
ustawy o uioś.

5.3. Przeprowadzenie, dokumentowanie, przebieg i rezultaty 
konsultacji społecznych

Przed rozpoczęciem konsultacji społecznych w żadnej ze skontrolowanych 
gmin nie określono grup docelowych (adresatów) działań informacyjno-
-edukacyjnych, które winny być prowadzone w ramach tych konsultacji 
i nie zdefiniowano celów, jakie poprzez kontakt ze społeczeństwem mia-
ły zostać osiągnięte. 

Materiałami do konsultacji były – zgodnie z ustawą o uoiś – obligatoryjne 
załączniki do wniosków o wydanie decyzji środowiskowych, w tym mię-
dzy innymi: karty informacyjne przedsięwzięć oraz kopie map ewiden-
cyjnych i wypisy z rejestrów gruntów obejmujące przewidywany teren, 
na których miały być realizowane inwestycje. 

Dobra praktyka

Zdaniem NIK, dobrą praktyką byłoby, aby zakres prowadzonych działań infor-
macyjno-edukacyjnych w ramach udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji środowiskowych, oprócz spełniania wymagań nakładanych przez uwa-
runkowania legislacyjne, powinien przede wszystkim odpowiadać poziomowi 
jej ingerencji w środowisko i jakość życia społeczności lokalnych. Działania 
zakładające pełną i nieograniczoną dostępność informacji związanych z daną 
inwestycją, włącznie z kwestiami traktującymi o jej możliwym negatywnym 
wpływie na środowisko i zdrowie ludzi, oraz ciągłe edukowanie społeczności 
lokalnych powinny się wpisywać w strategię komunikacyjną danego projektu, 
realizowaną od samego początku. 

W dziewięciu skontrolowanych gminach przeprowadzono spotkania konsul-
tacyjne z mieszkańcami23. Uczestniczyli w nich między innymi wójtowie, osoby 
reprezentujące inwestorów oraz przedstawiciele społeczności lokalnych. Ich celem 
była wymiana opinii i pozyskanie przychylności dla planowanych inwestycji. 

Przykład

W trakcie postępowania prowadzonego przez wójta gminy Niechlów doty-
czącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego 
na budowie farmy wiatrowej zorganizowano trzy spotkania konsultacyjne 
z mieszkańcami miejscowości: Bogucin, Naratów, Łękanów, Siciny i Tarpno. 
W spotkaniach, oprócz przedstawicieli społeczności lokalnych, brali rów-
nież udział wójt gminy, pracownicy komórek merytorycznych Urzędu Gminy, 
radni oraz sołtysi. Spotkania przebiegały według następującego schematu: 
pracownica Urzędu Gminy omówiła przebieg postępowania począwszy 
od jego wszczęcia do stanu na dzień przeprowadzenia spotkania. Wskazano, 
że do wójta gminy wpłynęły liczne protesty mieszkańców niewyrażających 

22 Rogowo, Kluki, Mniszków, Sławno, Nowy Korczyn, Kramsk, Stare Miasto, Niechlów, Jemielno.

23 Gminy: Dobrcz, Rogowo, Imielno, Szydłów, Wiślica, Kluki, Niechlów, Środa Śląska, Nowy Korczyn.

Brak przygotowania 
konsultacji 

W większości gmin 
przeprowadzono 
spotkania konsultacyjne 
z mieszkańcami
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zgody na budowę farmy wiatrowej. Na spotkaniach omówiono kolejno poszcze-
gólne zarzuty oraz przedstawiono stanowisko Urzędu w odniesieniu do każ-
dego z zarzutów. Mieszkańcy przedstawiali własne stanowiska, powołując się 
na konkretne opracowania, przeprowadzano również badania ankietowe. Prze-
bieg spotkań odzwierciedlano w protokołach z załączonymi listami obecności.

Zdjęcie nr 6 
Ferma wiatrowa

Źródło: ©wajan -–stock.adobe.com

We wszystkich skontrolowanych gminach nie dochowano należytej staran-
ności przy sporządzaniu protokołów ze spotkań konsultacyjnych zorganizo-
wanych w tych gminach. W efekcie nie odzwierciedlały one rzeczywistego 
ich przebiegu.

Przykłady

Protokoły z zebrań konsultacyjnych z mieszkańcami wsi Potok nie odzwiercie-
dlały ich rzeczywistego przebiegu, gdyż nie zawierały treści wszystkich zada-
wanych przez mieszkańców pytań. Niemożliwe było również ustalenie treści 
niektórych wypowiedzi uczestników.

Wójt gminy Szydłów wyjaśnił, iż zebrania były zebraniami wiejskimi, a proto-
kolant był wybierany przez ogół mieszkańców, zatem organ nie miał bezpośred-
niego wpływu na staranność zapisów w protokole.

W 13 skontrolowanych gminach mieszkańcy składali, w trakcie postępowań 
o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanych przedsięwzięć, wnioski 
i uwagi w formie pisemnej, jako pisma indywidualnych osób lub podpisu-
jąc się z imienia i nazwiska pod protestami zbiorowymi24.

24 Dobrcz, Inowrocław, Rogowo, Imielno, Szydłów, Wiślica, Kluki, Mniszków, Kramsk, Jemielno, 
Niechlów, Środa Śląska, Nowy Korczyn.

W większości gmin 
mieszkańcy składali uwagi 

i wnioski 
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W trzech gminach niektóre uwagi przekazano w trakcie dyskusji podczas 
rozpraw administracyjnych otwartych dla społeczeństwa25. Aktywność 
mieszkańców przejawiała się głównie w obszarach tematycznych dotyczą-
cych negatywnego wpływu planowanych inwestycji na otoczenie, związa-
nych między innymi z uciążliwościami zapachowymi, negatywnym wpływem 
na zdrowie mieszkańców, zmniejszeniem wartości nieruchomości. W trzech 
skontrolowanych gminach mieszkańcy nie składali uwag i wniosków26.

Wójtowie czterech gmin, na bieżąco, udzielali pisemnych odpowiedzi 
na kierowane do nich uwagi i wnioski złożone w trakcie postępowań wyma-
gających udziału społeczeństwa. Świadczyło to o chęci załatwienia spraw 
i pojawiających się problemów w sposób uwzględniający interesy wszyst-
kich zainteresowanych i tym samym złagodzenia konfliktów społecznych. 
Taki sposób postępowania mógł się przyczynić również do wzrostu wie-
dzy społeczności lokalnej na temat planowanych inwestycji i ich wpływu 
na życie obywateli. 

25 Rogowo, Imielno, Kluki.

26 Sławno, Dobra, Stare Miasto.

W czterech gminach 
wójtowie odpowiadali 
na uwagi i wnioski
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6.1.  Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy kon-
sultacje społeczne zapewniły organowi wykonawczemu gminy rzetelną 
wiedzę na temat opinii obywateli dotyczących realizowanych inwestycji?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:

1. Czy rzetelnie przygotowano i określono cel i zakres konsultacji?
2. Czy zapewniono obywatelom możliwość uczestniczenia w konsultacjach?
3. Czy rzetelnie przeprowadzono i udokumentowano przebieg i rezultaty 

konsultacji?
4. Czy informowano wszystkich zainteresowanych o decyzjach ostatecz-

nych i czy zawierały one uzasadnienie?
5. Czy konsultacje były wykorzystane w praktyce?
Kontrolą objęto piętnaście urzędów gmin w których wójt, jako organ, był 
zobowiązany do wydania decyzji środowiskowych w związku z planowaną 
realizacją 15 inwestycji na terenie tych gmin. W informacji wykorzystano 
również ustalenia kontroli Urzędu Gminy w Nowym Korczynie nr S/16/006 
Prawidłowość przeprowadzania konsultacji społecznych przy budowie 
obwodnicy Nowy Korczyn – Borusowa (woj. świętokrzyskie).

Kontrolę przeprowadzono w urzędach gmin na podstawie art. 2 ust. 2 
ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów: rzetelności i legalności.

2015–2018 (I półrocze)

W związku z kontrolą, nie korzystano z informacji uzyskanych na podsta-
wie art. 29 ustawy o NIK.

W kontroli nie korzystano z udziału innych organów kontroli i inspekcji.

Kontrola była podjęta z inicjatywy NIK, i została przeprowadzona w okresie 
od 3 września 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Nie zgłoszono zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych.

Kierownicy skontrolowanych jednostek poinformowali właściwe delega-
tury NIK o podejmowanych działaniach dla realizacji wniosków pokon-
trolnych. Izba sformułowała łącznie 37 wniosków pokontrolnych. Do czasu 
sporządzenia niniejszej Informacji27, Najwyższa Izba Kontroli została poin-
formowana o zrealizowaniu 23 wniosków, w trakcie realizacji – 12 oraz dwa 
niezrealizowane. Ich wykonanie jest na bieżąco monitorowane przez dele-
gatury NIK.

27 4 kwietnia 2019 r.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK

Pozostałe informacje

Rozpatrzenie 
zgłoszonych zastrzeżeń

Realizacja wniosków 
pokontrolnych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej28

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.
Delegatura NIK
w Bydgoszczy

Urząd Gminy
w Dobrczu 

Wójt
Andrzej Berdych  
Krzysztof Szala

opisowa

Urząd Gminy
w Inowrocławiu

Wójt  
Tadeusz Kacprzak

opisowa

Urząd Gminy  
Rogowo 

Wójt
Tomasz Michalczak
Józef Sosnowski

opisowa

2.
Delegatura NIK

w Kielcach

Urząd Gminy
w Imielnie 

Wójt Gminy Imielno 
Zbigniew Huk

opisowa

Urząd Gminy
w Szydłowie

Wójt
Andrzej Tuz 

Jan Klamczyński
opisowa

Urząd Miasta  
i Gminy Wiślica

Burmistrz
Jarosław Jaworski 
Stanisław Krzak

opisowa

3.
Delegatura NIK

w Łodzi

Urząd Gminy
w Klukach

Wójt
Karol Sikora 

opisowa

Urząd Gminy
w Mniszkowie

Wójt Gminy Mniszków 
Paweł Werłos

opisowa

Urząd Gminy
w Sławnie

Wójt
Tadeusz Wojciechowski

opisowa

4.
Delegatura NIK

w Poznaniu

Urząd Miejski
w Dobrej

Burmistrz
Tadeusz Gebler,

Andrzej Piątkowski
opisowa

Urząd Gminy  
Kramsk

Wójt
Andrzej Nowak

Józef Drop 
opisowa

Urząd Gminy  
Stare Miasto

Wójt
Dariusz Puchała

Ryszard Nawrocki
opisowa

5.
Delegatura NIK
we Wrocławiu

Urząd Gminy 
Jemielno

Wójt
Anita Sierpowska

Jan Ucinek
opisowa

Urząd Gminy 
Niechlów

Wójt
Beata Pona
Jan Głuszko

opisowa

Urząd Miejski
w Środzie Śląskiej

Burmistrz
Adam Ruciński,

Bogdan Krasucki
opisowa

28 Podano w następującej kolejności: wójt pełniący funkcję aktualnie i wójt pełniący funkcję 
do wyborów samorządowych w 2018 r.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjnych

Regulacje europejskie
Jednym z podstawowych aktów prawnych, regulujących udział miesz-
kańców w życiu publicznym, jest Europejska Karta Samorządu Lokalnego 
(EKSL), uchwalona przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Rady Europy 
15 października 1985 roku. Polska ratyfikowała ją 26 kwietnia 1993 roku, 
włączając jednocześnie do polskiego porządku prawnego i czyniąc źródłem 
powszechnie obowiązującego i bezpośrednio stosowanego prawa29.

Konwencja ta jest jednoznacznym dowodem, że jej podjęcie wynikało 
z ducha „demokracji i obywatelskości” jako kluczowych wartości ideowych 
ładu europejskiego. Potwierdza to zapis w preambule, mówiący, że prawo 
obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi jest jedną 
z demokratycznych zasad, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich 
Rady Europy. W tym sensie samorząd jest narzędziem – instytucją służącą 
partycypacyjnemu zarządzaniu sprawami publicznymi na szczeblu lokal-
nym. Zgodnie z zasadą subsydiarności walorem samozarządzania ma być 
fakt, że odbywa się ono w bezpośredniej bliskości mieszkańców. Zasadniczą 
rolę mają tu do odegrania samorządowe organy stanowiące.

Jednocześnie Karta uznaje możliwość odwołania się do zgromadzeń obywateli, 
referendum lub każdej innej formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli, 
jeżeli ustawa dopuszcza takie rozwiązanie (art. 3). Z punktu widzenia kon-
sultacji ważny jest fakt, że EKSL mówi o nich wprost w trzech sytuacjach:

1) są one procedurą wymaganą przy każdej zmianie granic społeczności 
lokalnej, jeżeli dopuszcza to ustawa krajowa w drodze referendum (art. 5);

2) społeczności lokalne powinny być konsultowane zawsze, gdy jest to moż-
liwe, we właściwym czasie i trybie, w przypadku opracowywania planów 
oraz podejmowania decyzji w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących 
(art. 4 ust. 6);

3) społeczności lokalne powinny być konsultowane, w odpowiednim try-
bie, w zakresie form przyznania im zasobów pochodzących z redystrybucji 
dochodów (art. 9 ust. 6).

Unormowania EKSL maja charakter ramowy i postulatywny, odsyłając nas 
do rozwiązań regulowanych prawem poszczególnych państw, które mogą, 
choć oczywiście nie muszą, określać szczegółowo np. przedmiot czy formy 
konsultacji.

W polskich warunkach zapisy EKSL wdrażane są poprzez rozwiązania 
zawarte w Konstytucji i ustawodawstwie zwykłym.

Unia Europejska, będąc bardzo złożonym systemem instytucji i relacji między 
nimi, stosuje w praktyce wiele zróżnicowanych procedur konsultacyjnych.

Dla potrzeb niniejszej kontroli nie ma potrzeby ich tutaj nawet wymieniać, 
bo takie zestawienie byłoby przypadkowe i powierzchowne. Warto skon-
centrować się natomiast na regulacjach, które maja największe znaczenie 

29 Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.

Regulacje europejskie
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dla instytucji unijnych. Należy do nich zaliczyć postanowienia Komisji Euro-
pejskiej, która 11 grudnia 2002 r. ustaliła ogólne zasady i standardy konsul-
tacji publicznych30. Nadrzędnym celem tych rozwiązań było przede wszyst-
kim pogłębienie otwartości i dostępu do instytucji unijnych. Podstawowe 
zasady ustalone przez Komisję to:

 − uczestnictwo;
 − otwartość i odpowiedzialność;
 − efektywność;
 − spójność.

Za minimalne standardy prowadzenia konsultacji uznane zostały między 
innymi:

 − dostęp do informacji dotyczących procesu konsultacji;
 − zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do procesu konsul-

tacji;
 − odpowiedni czas na zgłaszanie uwag i opinii (8 tygodni na uwagi pisemne 

i minimum 20 dni na zaproszenie na publiczne spotkanie).
Powyższe zasady i standardy obowiązują od 1 stycznia 2003 roku i doty-
czą wszystkich inicjatyw Komisji. Za podmioty instytucjonalizujące mecha-
nizmy konsultacyjne uważane są przede wszystkim Komitet Regionów 
oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Stały się one przykładem do naśla-
dowania dla innych krajów i urzędów.

Udział społeczeństwa w decyzjach został szczególnie szeroko określony 
w unijnych regulacjach dotyczących ochrony środowiska. Najważniejszym 
dokumentem, który w sposób bezpośredni i obszerny porusza kwestie 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, 
jest Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podej-
mowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Środowi-
ska (Konwencja z Aarhus)31. Jest ona aktem Europejskiej Komisji Gospodar-
czej ONZ, podpisanym przez Wspólnotę Europejska 25 czerwca 1998 roku 
i zatwierdzonym decyzją Rady 2005/370/WE, która weszła w życie z dniem 
30 października 2001 roku.

W zakresie udziału społeczeństwa Konwencja przynosi nowe normy 
w odniesieniu do przejrzystości decyzji administracyjnych oraz udziału 
obywateli w procesie podejmowania decyzji. Wzmacnia prawo do uczest-
nictwa społeczeństwa w podejmowanych decyzjach dotyczących planów 
i zezwoleń o dużym znaczeniu dla środowiska. Ponadto reguluje niektóre 
formy udziału społeczeństwa w przygotowywaniu planów, programów 
i polityki mającej znaczenie dla środowiska oraz tworzeniu norm prawnych 
odnoszących się do środowiska. Konwencja określa także sposób, w jaki 
należy zapewnić udział społeczeństwa w tych procedurach.

30 Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – General principles and minimum 
standards for consultation of interested parties by the Commission, COM (2002) 704, wersja 
ostateczna, dostępna na stronie:   
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2002/com2002_0704en01.pdf.

31 Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706.
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W legislacji unijnej obowiązują liczne dyrektywy regulujące kwestie kon-
sultacji. Zasadniczą rolę spełnia tu Dyrektywa 2003/35,32 przyjęta w celu 
zapewnienia zgodności z postanowieniami drugiego i trzeciego filaru kon-
wencji z Aarhus. Wprowadza ona obowiązek zapewnienia udziału społe-
czeństwa w procedurach tworzenia planów i programów przewidzianych 
w innych dyrektywach. Ważną rolę dopełniającą w wysiłkach na rzecz 
budowania rozwiązań propartycypacyjnych spełniają też inne dokumenty 
diagnostyczno-prognostyczne UE, jak chociażby Biała Księga European 
Governance (COM 428) z 2001 r.

Prawodawstwo polskie
Polskie wytyczne w zakresie konsultacji społecznych są rozsiane po róż-
nych ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach. Taki stan rzeczy 
nie ułatwia poruszania się w tym obszarze. 

Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, dyskusji 
publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji są:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

Wprawdzie nie znajdziemy w niej regulacji odnoszącej się do szczególnej 
formy partycypacji, jaką są konsultacje społeczne, ale za takie kierunkowe 
zasady należy uznać między innymi:

1. zasadę demokratycznego państwa prawnego, zakładającą między innymi 
współdecydowanie obywateli, poprzez szeroki wachlarz rozwiązań instytu-
cjonalnych i proceduralnych, o formie i treści rozstrzygnięć władzy publicz-
nej (art. 2);

2. zasadę dialogu społecznego jako podstawę dla różnych form i metod 
współpracy między partnerami społecznymi: związkami zawodowymi, 
organizacjami społeczno-zawodowymi rolników, organizacjami pracodaw-
ców, organizacjami pozarządowymi, samorządami czy kościołami (pream-
buła konstytucji);

3. zasadę społecznej gospodarki rynkowej jako podstawę systemu ekono-
micznego Rzeczypospolitej Polskiej, opierającego się na wolności działal-
ności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współ-
pracy partnerów społecznych (art. 20);

4. zasadę pomocniczości jako element „umacniający uprawnienia obywateli 
i ich wspólnot” poprzez zapewnianie im pierwszeństwa w rozwiązywaniu 
problemów społecznych (preambuła i rozdz. VII poświęcony samorządowi 
terytorialnemu).

Katalog zasad, które można przywołać w tej sytuacji, jest bardzo obszerny 
i można go uzupełnić np. o zasadę suwerenności narodu, samorządności 
czy społeczeństwa obywatelskiego. Patrząc z perspektywy procedur kon-
sultacyjnych, czyli kwestii wpływu społeczeństwa na kształtowanie polityki 
publicznej, należy podkreślić szczególne, a może nawet najważniejsze zna-
czenie zasady praw i wolności obywatelskich.

32 Dz. Urz. UE L 156 z 5.06.2003 r., s. 17, ze zm.

Regulacje polskie

Konstytucja RP
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Analiza jej treści jest istotna dla różnorodnych aspektów kontrolowanego 
zagadnienia. Tym, które w największym stopniu można uznać za powiązane 
z analizowaną przez NIK materią, jest prawo do informacji: Należy je trak-
tować jako znaczącą przesłankę efektywności różnorodnych mechanizmów 
partycypacji, a tym samym demokracji. W tym kontekście kluczowe są roz-
strzygnięcia, zawarte w rozdziale II Konstytucji poświęconym wolnościom, 
prawom i obowiązkom człowieka i obywatela. Zapisy artykułów 54 ust. 1, 
61 ust. 1 i 74 ust. 3 Konstytucji w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo 
obywatela do uzyskiwania, a także rozpowszechniania informacji.

Szczególnie ważne są rozwiązania zawarte w artykule 61, przyznające 
obywatelowi prawo do uzyskania informacji o działalności organów wła-
dzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje ono tym 
samym uzyskiwanie informacji o działalności samorządu terytorialnego, 
a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim 
wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komu-
nalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Uprawnienia te materializują się 
poprzez dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych 
organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów, 
z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu. W sposób szczególny w Kon-
stytucji podkreślono powyższe prawo w odniesieniu do informacji o stanie 
i ochronie środowiska.

W analizowanym kontekście należy też przywołać zapisy artykułu 63 
mówiącego o prawie do składania petycji, wniosków i skarg w interesie 
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy 
publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wyko-
nywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicz-
nej. W powszechnym przekonaniu instytucja konsultacji także może być 
wykorzystywana do takich celów.

Uszczegółowienie wyżej wymienionych zasad następuje na poziomie 
ustawy o uioś. 

Jest to przykład regulacji prawnej nakładającej obowiązki konsultacyjne 
na różne organy administracji publicznej.

Jej dział III poświęcono udziałowi społeczeństwa w ochronie środowiska.

W generalnej dyspozycji zawartej w artykule 30 nałożono na organy admi-
nistracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów doku-
mentów, objętych zakresem ustawy, wymóg zapewnienia udziału społe-
czeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz 
przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą. Są nimi zarówno kon-
kretne decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, jak i różnego rodzaju 
dokumenty planistyczne, np. programy ochrony środowiska czy plany 
gospodarki odpadami.

W artykule 33 tej ustawy sformułowano szereg wymagań odnoszących się 
do samej procedury, która może przybrać, jak pokazuje praktyka społeczna, 
postać konsultacji. 

Regulacje polskie  
– ustawa o uioś
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I tak, przed wydaniem i zmianą decyzji, wymagających udziału społe-
czeństwa, organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje 
do publicznej wiadomości informacje o:

1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko;

2) wszczęciu postępowania;

3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych 
do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacja sprawy 
oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków;

7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie  
30-dniowy termin ich składania;

8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

9) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeń-
stwa, o której mowa w artykule 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;

10) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowi-
sko, jeżeli jest prowadzone.

Same uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ 
opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 
ma obowiązek rozpatrzenia uwag i wniosków, dołączenia do przyjętego 
dokumentu uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeń-
stwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 
i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone 
w związku z udziałem społeczeństwa w procedurze konsultacyjnej.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o uioś wprowadzająca 
szereg nowych wymagań dotyczących między innymi raportu. Do ustawy 
dodany został art. 74a, w którym zostały określone szczegółowe wymagania 
dotyczące posiadanego wykształcenia i doświadczenia jakie muszą obecnie 
spełniać autorzy tzw. dokumentacji środowiskowych, w tym raportów.

W poprzedniej wersji ustawy nie było wprost wskazane, jakie osoby 
są uprawnione do sporządzania raportów. Skutkowało to powstawaniem 
raportów nie najlepszej jakości, pozbawionych wartości merytorycz-
nej, sporządzanych przez osoby nie posiadające wiedzy, wykształcenia 
i doświadczenia w dziedzinach, które opisywali.

Wraz z nowelizacją, do ustawy dodany został art. 74a, w którym zostały 
określone szczegółowe wymagania dotyczące posiadanego wykształcenia 
i doświadczenia jakie muszą obecnie spełniać autorzy raportów, tj.: 
1)  ukończyli, w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym 

i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, 
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lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształce-
niem w zakresie:

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c)  nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotech-

nologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d)  nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, 

nauk leśnych lub
2)  ukończyli, w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym 

i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stop-
nia, lub jednolite studia magisterskie i posiadają co najmniej 5-letnie 
doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddzia-
ływania na środowisko lub brały udział w przygotowaniu co najmniej 
pięciu raportów. 
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6.3. Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym w wybranych 
krajach europejskich oraz przykłady dobrych praktyk33

Sposób zorganizowania administracji publicznej w każdym państwie euro-
pejskim jest niepowtarzalny. W szczególności dotyczy to ustroju samorządu 
terytorialnego.

Różnorodność rozwiązań prawnych stosowanych w ustawodawstwach krajów 
Europy Zachodniej wynika z ich odmienności, zarówno pod względem geogra-
ficznym, jak i organizacyjno-prawnym. Dodatkowo na organizację samorządu 
terytorialnego ma również wpływ historia i tradycja administracji oraz zróż-
nicowanie etniczne ludności zamieszkującej określone terytorium.

Ważnym elementem ustroju samorządu terytorialnego każdego państwa 
europejskiego są przepisy regulujące prawo mieszkańców do wpływania 
na sposób zarządzania sprawami publicznymi. Formy demokracji bezpo-
średniej, zarówno te o charakterze rozstrzygającym, jak i te o charakterze 
nierozstrzygającym, stanowią ważne narzędzie, dzięki któremu możliwe 
jest urzeczywistnienie zbiorowej woli wspólnoty samorządowej.

Szczególną uwagę należy poświęcić systemowi prawnemu Austrii, Francji, 
Niemiec oraz Szwajcarii, gdyż w wymienionych państwach tradycje anga-
żowania mieszkańców w rządzenie na szczeblu lokalnym są najsilniejsze. 
Powinny też być wzorem i punktem odniesienia dla wprowadzanych w Pol-
sce regulacji prawnych w tym zakresie.

NIEMCY
We wszystkich krajach związkowych przepisy prawne pozwalają mieszkań-
com wpływać na politykę gminy. W szczególności mogą to być skargi obywa-
telskie (Beschwerden) lub instytucje o charakterze sformalizowanym, takie 
jak referendum (Bürgerentscheid) czy inicjatywa obywatelska (Bürgerbegeh-
ren). Większość mechanizmów sensu stricto konsultacyjnych wykorzystywa-
nych w Niemczech ma charakter sformalizowany.

Oprócz instytucji wykorzystywanych powszechnie, w ustawodawstwach 
poszczególnych krajów związkowych uregulowano także procedury konsul-
tacyjne. W zależności od landu nazywana jest ona Bürgerbefragung (w Dol-
nej Saksonii) lub Einwohnerbefragung (w Kraju Saary). W dosłownym tłuma-
czeniu procedury te można określić jako ‘badanie obywatelskie’ lub ‘badanie 
mieszkańców’..Procedury Bürgerbefragung w Dolnej Saksonii i Kraju Saary 
uregulowane są w ustawach komunalnych.

Instytucja badania obywatelskiego znajduje się na styku pomiędzy demo-
kracją bezpośrednią i pośrednią na poziomie wspólnot lokalnych. Jej celem 
jest ustalenie woli obywateli w zakresie polityki komunalnej, w której gmina 
posiada kompetencje decyzyjne. Jego podstawą jest art. 28 ust. 2 niemieckiej 
Konstytucji i może być przeprowadzane we wszystkich sprawach należących 
do właściwości wspólnot lokalnych, które leżą w zakresie kompetencji orga-
nów – rady gminy lub burmistrza, z wyjątkiem zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej.

33 Opracowano na podstawie: Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Wolters Kluwer, 2016.
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Procedura Bürgerbefragung jest bardziej sformalizowana. Może być ona 
przeprowadzona w ciągu jednego lub kilku dni, w formie wpisu na listę 
lub korespondencyjnie. O jego przeprowadzeniu mogą także postanowić jed-
nostki pomocnicze gminy. Inne sposoby pozyskiwania informacji o poglądach 
i preferencjach mieszkańców przez organy administracji (takie jak ankieta) 
nie wymagają odpowiedniej podstawy prawnej i nie są regulowane. Bada-
niu ankietowemu poddane być mogą wszystkie sprawy lokalne, nawet te, 
które nie mogą być przedmiotem Bürgerbefragung.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy, co oznacza, że konsulta-
cja nie może zobowiązywać do podjęcia decyzji zgodnej z nim. Konsultacje 
dotyczące różnych spraw mogą być przeprowadzane tego samego dnia lub 
w tych samych dniach (jeżeli na konsultację przewidziano więcej niż jeden 
dzień). Przedmiot konsultacji każdorazowo ustala rada. Pytanie konsultacyjne 
powinno być tak sformułowane, by mieszkańcy mogli odpowiedzieć: ‘Tak’ 
lub ‘Nie’. Dopuszczalny jest wybór pomiędzy kilkoma wariantami odpowiedzi. 

W niemieckiej literaturze przedmiotu pojawiają się również sceptyczne opi-
nie na temat roli i znaczenia procedury Bürgerbefragung. W ujęciu praktycz-
nym może ona nie mieć wielkiego znaczenia polityczno-prawnego, gdyż czę-
sto jej wynik ma charakter przypadkowy i nie może służyć jako wskazówka 
dla władz gminy podejmujących decyzję publiczną. Ponadto, głosujący 
nie ponoszą odpowiedzialności za swój wybór, co może prowadzić do nad-
użyć. Może to typowe narzędzie wykorzystywane przez formacje lub grupy 
nieposiadające większości w organie stanowiącym gminy, stosowane w celu 
zmobilizowania większości mieszkańców przeciwko rządzącym.

W ustawodawstwie niemieckim uregulowano również drugą instytucję 
prawną mającą charakter konsultacyjno-informacyjny. Bürgerversammlung, 
czyli zgromadzenie mieszkańców, zwoływane jest przez radę gminy w celu 
omówienia z udziałem członków wspólnoty lokalnej najważniejszych spraw 
publicznych. W trakcie posiedzeń mieszkańcy mogą stawiać postulaty i wnio-
ski, a także wygłaszać głosy krytyczne. W zgromadzeniu obywatelskim mogą 
brać udział tylko obywatele gminy, a nie wszyscy mieszkańcy

W większości krajów związkowych (z wyjątkiem Nadrenii Północnej-West-
falii) organy gminy mają obowiązek regularnego zwoływania tego rodzaju 
zebrania. Dodatkowo, określona prawnie liczba mieszkańców, ma prawo 
żądać zwołania zebrania obywatelskiego. Każdorazowo rada gminy decy-
duje, czy złożony wniosek spełnia kryteria prawne. Jeżeli uzna, że tak, zobo-
wiązana jest zwołać je w ciągu trzech miesięcy.

Instytucja zebrania obywatelskiego została szczegółowo uregulowania 
w ustawie o samorządzie gminnym Wolnego Państwa Bawarii. W każdej gmi-
nie burmistrz (Bürgermeister) co najmniej raz w roku, na żądanie rady gminy 
(Gemeinderat), zwołuje zebranie obywatelskie w celu przedyskutowania 
spraw gminy. W większych gminach powinno się przeprowadzać spotkanie 
obywatelskie dotyczące części obszaru gminy. Spotkanie obywatelskie musi 
zostać przeprowadzone także na wniosek odpowiedniej liczby mieszkańców.
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W trakcie zebrania obywatelskiego głos mogą zabierać tylko mieszkańcy 
gminy. Wyjątkowo członkowie zebrania mogą upoważnić osobę niebędącą 
mieszkańcem do zabrania głosu. Przewodniczącym posiedzenia jest bur-
mistrz lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. Ustalenia zebrania miesz-
kańców muszą stać się przedmiotem obrad rady gminy.

Kolejną instytucją demokracji bezpośredniej o charakterze nierozstrzyga-
jącym jest wniosek obywatelski (Bürgerantrag) Polega on na tym, że okre-
ślona liczba obywateli gminy może zmusić radę gminy do zajęcia się okre-
śloną sprawą. Przedmiotem tego wniosku mogą być jednak tylko sprawy 
mieszące się w zakresie kompetencji gminy. Każdy obywatel posiada prawo 
złożenia wniosku obywatelskiego, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku 
nie złożono wniosku o analogicznej treści. Dodatkowo w Badenii-Wirtem-
bergii wniosek zostaje wykluczony, jeżeli dotyczy sprawy, w której nie może 
zostać przeprowadzone referendum. Wniosek obywatelski musi zawierać uza-
sadnienie.

O dopuszczalności wniosku obywatelskiego decyduje każdorazowo rada 
gminy. Jeżeli stwierdzi ona, że warunki formalne zostały spełnione, ma obo-
wiązek zająć się nim w terminie określonym w prawie. W trakcie obrad rady 
gminy poświęconej danemu wnioskowi należy umożliwić wnioskodawcom 
przedstawienie swojego stanowiska. Dopuszczenie wniosku dokonywane 
jest w drodze aktu administracyjnego. Jeżeli rada gminy odrzuci wniosek, 
wnioskodawcy przysługuje skarga.

AUSTRIA
Zasada demokracji w Austrii realizuje się głównie przez instytucje demokra-
cji przedstawicielskiej, jednakże w Konstytucji Austrii swoje miejsce znajdują 
również instytucje demokracji bezpośredniej, takie jak inicjatywa ludowa 
oraz dodane w drodze nowelizacji fakultatywne referendum ustawodawcze, 
referendum konstytucyjne oraz referendum konsultacyjne (Volksbefragung).

Referendum konsultacyjne (Volksbefragung) jest obok referendum roz-
strzygającego i wniosku o przeprowadzenie referendum istotnym elemen-
tem demokracji bezpośredniej w federacji austriackiej. W przeciwieństwie 
do typowego referendum jest ono przeprowadzane przed podjęciem decyzji 
i służy zbadaniu opinii mieszkańców. Może ono być także przeprowadzone 
na terenie poszczególnych krajów związkowych w sprawach regulowanych 
prawem krajowym.

Również mieszkańcy mogą doprowadzić do jego przeprowadzenia, lecz 
ma ono zawsze charakter tylko konsultacyjny. Szersze kompetencje w zakresie 
zarządzania referendum konsultacyjnego posiada rada miasta, gdyż ta może 
także zdecydować o przeprowadzeniu referendum w poszczególnych jednost-
kach pomocniczych

Przedmiotem Volksbefragung nie mogą być sprawy związane z wyborami, 
podatkami gminnymi, opłatami, a ponadto sprawy personalne dotyczące 
pracowników urzędu gminy oraz inne kwestie mogące naruszać podstawowe 
prawa gwarantowane w konstytucji. Referendum konsultacyjne musi być prze-
prowadzone, jeżeli rada gminy tak postanowi lub jeżeli zażądają tego miesz-
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kańcy w liczbie wymaganej przez prawo, tj. 5% uprawnionych do głosowania 
w ostatnich wyborach samorządowych. Referendum można przeprowadzić 
tylko w części gminy, jeżeli sprawa ma znaczenie dla części tego terenu.

SZWAJCARIA
Demokracja bezpośrednia stanowi, obok federalnego ustroju państwa i neu-
tralności, jeden z trzech filarów systemu politycznego Szwajcarii. W trady-
cji federalizmu szwajcarskiego procedury bezpośredniego rozstrzygania 
– przez obywateli na szczeblu federalnym lub przez mieszkańców na pozio-
mie lokalnym – stanowią bardzo ważny mechanizm sprawowania władzy 
w tym państwie. Dlatego też system polityczny Szwajcarii bywa nazywany 
‘demokracją referendalną’ w odróżnieniu od demokracji przedstawicielskiej. 
Przyznanie mieszkańcom wielu możliwości bezpośredniego rozstrzygania 
o sprawach publicznych znacząco osłabia znaczenie procedur konsultacyj-
nych, ponieważ w państwach, w których dobrze funkcjonuje demokracja bez-
pośrednia, rzadko wykorzystywane są mechanizmy konsultacyjne, gdyż te sto-
sowane są na zasadzie subsydiarności.

Na poziomie samorządowym w Szwajcarii brak jest regulacji prawnych 
dotyczących konsultacji. Jednak w tamtejszym systemie prawnym uregu-
lowano inne rozwiązania, w szczególności ‘postępowanie konsultacyjne’, 
które jest rozwiązaniem bardzo interesującym.

Podstawową formą demokracji bezpośredniej w Szwajcarii jest referendum, 
które wykształciło się z tradycji konsultowania się delegatów z mieszkań-
cami kantonów. Drugą ważną formą bezpośredniego uczestniczenia obywa-
teli w życiu publicznym jest inicjatywa obywatelska. Obie wskazane formy 
demokracji bezpośredniej zostały uregulowane w Konstytucji Szwajcarii. 
Referendum stosowane jest zarówno na poziomie federacji, jak i na pozio-
mie kantonów. W zależności od swojego przedmiotu może mieć ono charak-
ter obligatoryjny lub fakultatywny. Odbywa się, gdy żąda tego grupa wybor-
ców albo gdy jest to wymagane przez konstytucję. Projekty przedstawione 
narodowi i kantonom pod głosowanie zostają przyjęte, jeżeli wypowie się 
za tym większość głosujących i większość kantonów. Wynik głosowania ludo-
wego w kantonie oznacza głos tego kantonu.

Inicjatywa pochodząca od obywateli daje obywatelom możliwość przyspie-
szenia zmian politycznych. Referendum – odwrotnie, pozwala kontrolować 
rząd i parlament, dając obywatelom możliwość zahamowania zmian. Mniej-
szości daje prawo do wymuszenia referendum w sprawie decyzji podjętych 
przez parlament.

Dodatkowo, w szwajcarskim systemie prawnym, występuje jeszcze wiele 
innych sposobów partycypowania obywateli w życiu politycznym państwa 
lub wspólnoty lokalnej. Innym ważnym instrumentem demokracji bezpośred-
niej w kantonach jest obowiązkowe referendum legislacyjne, a w gminach 
– referendum administracyjne. W niektórych kantonach i gminach w przy-
padku referendum, obywatele mogą wystąpić z kontrpropozycją, a w kanto-
nie Zurych przysługuje im również prawo inicjatywy indywidualnej. W kilku 
kantonach obywatele mogą odwołać władze.
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W Konstytucji Szwajcarii oprócz opisanego już wyżej referendum oraz inicjatywy 
ustawodawczej uregulowano także postępowanie konsultacyjne (Vernehmlas-
sungsverfahren) znajdujące się na granicy pomiędzy klasycznymi formami demo-
kracji bezpośredniej a wykonywaniem władzy przez organy przedstawicielskie.

Zgodnie z art. 147 Konstytucji Szwajcarii przy przygotowywaniu ważniej-
szych aktów normatywnych i innych projektów o dużej doniosłości oraz waż-
niejszych umów międzynarodowych zaprasza się do zajęcia stanowiska 
kantony, partie polityczne oraz zainteresowane środowiska. Dzięki temu zain-
teresowane podmioty mogą już w fazie opracowywania koncepcji określić 
swoje interesy i oczekiwania w stosunku do regulacji. Ze względu zwłaszcza 
na możliwość wnoszenia w określonych przypadkach weta ludowego, skut-
kującego referendum, prawodawca jest w stanie jeszcze na etapie przygoto-
wania projektu zająć stanowisko kompromisowe.

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji regulowane 
są przez ustawę o postępowaniu konsultacyjnym, zgodnie z którą, każda 
osoba i każda organizacja może uczestniczyć w postępowaniu konsultacyj-
nym i przedstawić swoje stanowisko. Dodatkowo do udziału w konsultacjach 
mogą zostać zaproszone ogólnoszwajcarskie związki gmin, miast i terenów 
górskich oraz organizacje gospodarcze. Konsultacje mogą być przeprowa-
dzane w kantonach, jako element postępowania zmierzającego do wydania 
rozporządzenia.

Postępowanie konsultacyjne w zależności od swojego przedmiotu może mieć 
charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Konsultacja przeprowadzana 
jest zawsze w toku prac legislacyjnych, zmierzających do wydania ustawy 
federalnej oraz w stosunku do umowy międzynarodowej o przystąpieniu 
Szwajcarii do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub wspólnot między-
narodowych. Fakultatywne postępowanie przeprowadzane jest w ważnych 
sprawach politycznych, finansowych, gospodarczych, ekologicznych, socjal-
nych, kulturalnych. W stosunku do projektów o mniejszym znaczeniu, prze-
widywana jest instytucja wysłuchania (Anhörung). W jej ramach Kancelaria 
Federalna lub właściwy departament urzędu może wysłuchać zdania środo-
wisk zainteresowanych danym zamierzeniem.

Celem postępowania konsultacyjnego, poza poszukiwaniem kompromisowych 
rozwiązań, jest także zapewnienie daleko idącej transparentności przy przy-
gotowywaniu aktów normatywnych i innych zamierzeniach. Ma temu służyć 
upublicznienie procedury. Ustawa o postępowaniu konsultacyjnym przewiduje 
bowiem udostępnienie kopii lub możliwość dostępu elektronicznego do przed-
kładanych projektów, zajmowanych przez uczestników stanowisk oraz raportu 
przedstawiającego wyniki konsultacji, a także procedury wysłuchania.

FRANCJA
Państwo francuskie widziane przez pryzmat swojej Konstytucji jest republiką 
niepodzielną, świecką, demokratyczną i socjalną. Zapewnia ona równość wobec 
prawa wszystkim obywatelom bez względu na pochodzenie, rasę lub religię. 
Respektuje wszystkie przekonania. Jej organizacja jest zdecentralizowana.
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Najważniejszym przepisem Konstytucji Francuskiej z punktu widzenia zasad 
demokracji bezpośredniej jest art. 72–1. Zgodnie z jego treścią ustawa okre-
śla warunki, w jakich wyborcy każdej wspólnoty terytorialnej mogą w drodze 
składania petycji żądać wpisania do porządku obrad zgromadzenia przed-
stawicielskiego tej wspólnoty sprawy z zakresu jej kompetencji. Na zasadach 
określonych w ustawie organicznej projekty wniesione pod obrady lub akty 
z zakresu kompetencji wspólnoty terytorialnej mogą być z jej inicjatywy pod-
dane decyzji wyborców tej wspólnoty pod referendum.

Przepis ten reguluje także problematykę konsultacji społecznej na poziomie 
samorządowym. Mówi on o tym, że jeśli rozważa się utworzenie wspólnoty 
terytorialnej wyposażonej w statut szczególny albo zmianę jej organizacji, 
może być zarządzone w drodze ustawy zasięgnięcie opinii wyborców wpisa-
nych do spisów tej wspólnoty. Zmiana granic wspólnoty terytorialnej także 
może stanowić powód zasięgania opinii wyborców na zasadach określonych 
w ustawie.

Podstawą przeprowadzania konsultacji społecznych była ustawa z 1992 r. 
o terytorialnej administracji Republiki. Umożliwiała ona ich przeprowadza-
nie jedynie na podstawowym stopniu samorządu terytorialnego, tj. w gminach.

W 2004 r. nowo uchwalona ustawa o wolnościach i obowiązkach lokalnych, 
stworzyła możliwość przeprowadzenia konsultacji na wszystkich poziomach 
samorządu terytorialnego we Francji. We Francji wyróżnia się konsultacje 
o charakterze fakultatywnym oraz obligatoryjnym. Te ostatnie przeprowadza 
się między innymi w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego 
lub zmiany granic wspólnoty lokalnej.

Na wniosek 1/5 mieszkańców gmin oraz 1/10 mieszkańców departamentu 
i regionu można wprowadzić do porządku obrad rady punkt dotyczący prze-
prowadzenia konsultacji we wszystkich sprawach należących do jej kompe-
tencji. Rada podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów, określając tryb 
i zakres konsultacji.

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK34

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy Międzynarodowego  
Lotniska w Wiedniu 

Rozbudowa Międzynarodowego Lotniska w Wiedniu to inwestycja mająca 
ogromny wpływ na stan środowiska, a przez to także na jakość życia ludzi 
mieszkających w jego sąsiedztwie. Było to efektem nie tylko hałasu wywo-
łanego przez samoloty, ale także ogromnej ilości spalin dostających się 
codziennie do atmosfery. W celu znalezienia optymalnego, pod względem 
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, wariantu rozbudowy lotni-
ska już we wstępnej fazie prac planistycznych wzięto pod uwagę stanowi-
ska różnych interesariuszy. Poprzez zakrojone na szeroką skalę, trwające 
6 lat, konsultacje społeczne wypracowano wspólnie kompromis, który stał 
się podstawa projektu rozbudowy lotniska.

34 www.decydujmyrazem.pl/.../podrecznik_konsultacji_spolecznych_przy_inwestycja.html

Dobra praktyka:  
dialog, wypracowanie 
wspólnych celów, 
współpraca
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W roku 2000, na początku etapu planowania, władze Międzynarodowego 
Lotniska w Wiedniu zwróciły się do lokalnej społeczności z zaproszeniem 
do udziału w pracach. W celu jak najefektywniejszego przebiegu procesu 
konsultacji, zarząd lotniska zatrudnił specjalistów ds. mediacji. Specjali-
ści ci, wraz z przedstawicielami zarządu lotniska, lokalnych społeczno-
ści i władz Austrii, weszli w skład Grupy ds. Konsultacji, której zadaniem 
było opracowanie efektywnego systemu konsultacji społecznych opartego 
na czterech głównych założeniach:

 − dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz wymiana infor-
macji,

 − określenie ważności celów i zadań,
 − rozpatrywanie wszystkich możliwych rozwiązań,
 − podejmowanie decyzji w drodze głosowania.

Rok później rozpoczęła się, oparta na opracowanym wcześniej systemie, 
właściwa faza prac nad planem rozbudowy lotniska – spotkania konsulta-
cyjne. W spotkaniach tych udział wzięli: przedstawiciele lokalnych władz 
i społeczności, przedstawiciele związków sąsiedzkich, związek firm tury-
stycznych, przedstawiciele partii politycznych oraz przedstawiciele admi-
nistracji publicznej w zakresie środowiska, rolnictwa i gospodarki. 

Aby usprawnić proces konsultacji stworzono trzy zespoły, którym powie-
rzono różne zadania:

 − grupa sterująca projektem składająca się z 20 członków – do której zadań 
należało zbieranie wszelkich możliwych informacji na temat przebiegu 
konsultacji, organizowanie spotkań i debat, określanie kolejnych kro-
ków w procesie konsultacji;

 − grupy robocze zajmujące się rozwiązywaniem poszczególnych zagad-
nień związanych z tworzeniem planu rozbudowy lotniska,

 − forum mediacyjne skupiające przedstawicieli poszczególnych grup inte-
resu podejmujące wszystkie wiążące decyzje.

Na pierwszym spotkaniu określono najważniejsze problemy związane 
z rozbudową lotniska:

 − wybór położenia trzeciego, projektowanego, pasa startowego,
 − sposób minimalizacji hałasu spowodowanego ruchem lotniczym.

Następnie, w trakcie spotkań grup roboczych, grupy sterującej oraz forum 
mediacyjnego, starano się wypracować rozwiązania optymalne – zada-
walające wszystkie zaangażowane strony. Niezwykle ważnym elementem 
tego procesu było przygotowywanie oraz publikacja na stronie interneto-
wej sprawozdań z prac poszczególnych grup roboczych. Pozwoliło to z kolei 
forum mediacyjnemu zdecydować, czy dany problem został już rozwiązany 
lub czy wymaga dalszych konsultacji.

W toku czteroletnich prac udało się wypracować rozwiązania umożli-
wiające rozbudowę lotniska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
– z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i środowi-
skowych. Wszystkie rozwiązania oraz postanowienia zostały zebrane 
oraz spisane w Ogólnym Kontrakcie Mediacyjnym. Kontrakt ten, podpisany 
przez wszystkie strony biorące udział w konsultacjach stał się podstawą 
do rozbudowy lotniska. Ponadto, zarząd lotniska wraz z przedstawicie-
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lami różnych grup interesu podjął decyzje o dalszej współpracy. Wszystkie 
strony zostały przekonane, iż odpowiednio przeprowadzone konsultacje 
społeczne pozwalają nie tylko na znalezienie najlepszego z możliwych roz-
wiązań, ale także na uniknięcie napięć społecznych w przypadku realizacji 
inwestycji. Dlatego też wszystkie przyszłe decyzje dotyczące rozbudowy 
czy modernizacji lotniska będą podejmowane wspólnie, po uzgodnieniach 
z lokalnymi grupami interesu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczące przygotowania do budowy 
drogi ekspresowej nr 74 na odcinku Cedzyna-Łagów 

Inwestycja położona jest na terenie trzech gmin. W ramach Studium  
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) w 2007 r. opracowanych 
zostało 7 różnych wariantów przebiegu odcinka trasy stanowiącego dal-
szy przebieg trasy ekspresowej S-74 od Kielc poprzez Cedzynę do Łagowa.

Celem konsultacji było:
 − poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron 

o planowanym przedsięwzięciu;
 − prezentacja zamierzeń i wariantów rozwiązań rekomendowanych do eta-

pu II STEŚ, które także były analizowane w etapie pierwszym STEŚ;
 − podkreślenie argumentów przemawiających za wyborem poszczegól-

nych rozwiązań;
 − wskazanie, jak łagodzone będą ewentualne niekorzystne zmiany w oto-

czeniu. W założeniach inwestora spostrzeżenia mieszkańców dotyczące 
poszczególnych wariantów miały pomóc w kompleksowym dopracowa-
niu przebiegu projektowanej inwestycji.

Oprócz spotkań w wyznaczonych terminach dla poszczególnych gmin, 
na których projektant omówił poszczególne warianty projektowanej drogi 
S-74, do gmin rozesłano materiały do wglądu dla mieszkańców i innych 
zainteresowanych. Były to:

 − zwięzła informacja dotycząca terminu konsultacji dla poszczególnych 
gmin, terminów dotyczących składania wniosków i uwag wraz z podany-
mi adresami korespondencyjnymi oraz krótki opis inwestycji wraz z opi-
sem przebiegu poszczególnych wariantów;

 − plany sytuacyjne poszczególnych wariantów w skali 1:5000 na zdjęciach 
lotniczych wraz z mapą ewidencyjną oraz bonitacyjną.

Ponadto, na samych spotkaniach rozdawano ulotki informacyjne dotyczące 
inwestycji z zarysem przebiegu poszczególnych wariantów i ogólną infor-
macją na temat głównego zakresu prac i podstawowych celów inwestycji. 
Przygotowano także formularze wniosków do wypełnienia.

Po zakończeniu konsultacji gminnych do siedziby projektanta wpłynęły 
wnioski i uwagi od mieszkańców dotyczące przebiegu drogi. Po przeana-
lizowaniu wszystkich uwag i wniosków oraz po konsultacjach z inwesto-
rem, te które były uzasadnione i możliwe do wprowadzenia zostały wpro-
wadzone do projektu.

Dobra praktyka: 
działania informacyjne 
i edukacyjne

Dobra praktyka: 
konsultacje, 
uwzględnienie stanowisk
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Konsultacje społeczne dotyczące projektów transportowych na terenie 
Londynu 

Konsultacje w sprawie drogi tranzytowej w zachodniej części Londynu 
odbyły się w 2001 r. Objęto nimi dzielnice Hillingdon, Ealing, Hammersmith 
oraz Fulham.

Prowadzono je poprzez kolportaż 300 tysięcy ulotek rozprowadzo-
nych do mieszkań, informacyjnych punktów ulicznych oraz w internecie. 
W wyniku konsultacji otrzymano aż 7774 wypełnionych ankiet.

W latach 2003–2004 władze miasta przeprowadziły badanie opinii publicz-
nej dotyczące szeroko rozumianych spraw transportowych. Jego celem 
było przede wszystkim:

 − zidentyfikowanie głównych problemów transportowych w korytarzu 
Uxbridge Road;

 − zebranie sugestii od mieszkańców, jak można rozwiązać główne pro-
blemy transportowe;

 − ocena początkowego poziomu wiedzy o projekcie;
 − ocena poziomu poparcia i sprzeciwu wobec projektu oraz ich przyczyn;
 − zidentyfikowanie działań, które mogłyby zmienić zdanie przeciwników 

inwestycji;
 − ocena wizerunku tramwaju jako środka transportu;
 − ustalenie obecnych zwyczajów transportowych użytkowników.

Badania przeprowadzała niezależna firma prywatna. Prowadzono je dwu-
krotnie, w formie rozmów telefonicznych oraz ankiet (ankieterzy dwu-
języczni). Próba losowa wynosiła około 1800 respondentów, po około 
300 osób z każdej dzielnicy miasta.

W 2004 r. przeprowadzono kolejne konsultacje dotyczące projektu rozwoju 
infrastruktury transportowej. Celem tych konsultacji było przede wszystkim:

 − spełnienie wymogu prawnego i wewnętrznej polityki konsultacyjnej;
 − podniesienie wiedzy o projekcie wśród grupy docelowej;
 − podniesienie wiedzy o proponowanych wariantach;
 − uzyskanie wyższego uczestnictwa i zaangażowania grupy docelowej;
 − uzyskanie jasnych, terminowych i „na temat” uwag i wniosków;
 − zbadanie możliwości osiągnięcia konsensusu;
 − osiągnięcie celów adekwatnym kosztem.

Powyższe konsultacje trwały trzy miesiące, informowano o nich za pomocą 
plakatów (w sklepach, autobusach i na przystankach), billboardów 
oraz za pośrednictwem mediów publicznych. Ponadto rozdano 440 tysięcy 
broszur informacyjnych i zorganizowano około 30 spotkań konsultacyj-
nych. Zamieszono także informacje na stronie internetowej. Niezależnie 
od tego o badaniach poinformowano około 2000 partnerów społecznych 
i uruchomiono w tym celu specjalna infolinię.
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6.4. Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych – Dobre Praktyki35
Aktywność wspólnot lokalnych jest koniecznym warunkiem skutecznego 
rozwoju społecznego i lokalnego w Polsce. Wypracowanie i wdrożenie 
nowego, efektywnego modelu partycypacji społecznej, którego najistotniej-
szym elementem są konsultacje społeczne, jest jednym z najważniejszych 
wyzwań towarzyszących realizowaniu polityki dobrego rządzenia na pol-
skim gruncie. Założenia takiego modelu należy – zdaniem Najwyższej Izby 
Kontroli – budować na podstawie dotychczasowych doświadczeń projek-
tów społecznych realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe, 
sprawdzonych rozwiązań niektórych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz wypracowanych, aktywnych form demokracji stosowanych w kra-
jach Unii Europejskiej. Geneza nowych form partycypacji obywatelskiej 
wynika z nowych wymagań stawianych politykom przez współczesnych, 
wykształconych wyborców i krytycznych obywateli. Świadomość istnie-
nia tego problemu powinna skłaniać również do promowania i rozwijania 
metod konsultacji społecznych. W tym celu wydaje się konieczne opracowa-
nie i wdrożenie, spójnych z obecnym systemem stanowienia prawa, metod 
konsultacji społecznych w procesie podejmowania decyzji publicznych.

Dotychczasowe działania podejmowane przez organizacje pozarządowe 
i – jak wykazała kontrola – nieliczne organy administracji samorządowej, 
mają lokalny, a tym samym ograniczony charakter.

Codzienna rzeczywistość działania samorządów lokalnych określa klu-
czowe obszary, w których konsultowanie spraw przez mieszkańców i zainte-
resowane strony sprzyja doskonaleniu rozwiązań i decyzji. Do spraw najczę-
ściej poddawanych dyskusji należą: współpraca z organizacjami społecznymi, 
edukacja, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, sprawy społeczne, ochrona 
środowiska czy dostępność do szeroko rozumianych dóbr publicznych.

Przeprowadzony w kontroli przegląd gminnych aktów prawnych przyjętych 
uchwałami rad w części gmin wskazuje, że istnieje potrzeba uporządkowa-
nia zawartości takich aktów prawa miejscowego, które i tak nie są wyko-
rzystywane w pracy samorządu. W wymiarze lokalnym oznacza to, 
że samorząd nie korzysta z opinii mieszkańców traktowanych jako źródła 
informacji o problemach czy oceny ryzyka związanego z wprowadzeniem 
danego rozwiązania lub decyzji, także przy planowaniu inwestycji. Poja-
wiają się wtedy poważne błędy w procesie włączania obywateli w sprawy 
publiczne polegające głównie na konsultowanie propozycji na bardzo póź-
nym etapie prac, najczęściej na etapie gotowego projektu. Wtedy najczę-
ściej brakuje już czasu na zajęcie przemyślanego stanowiska i uzyskanie 
rzetelnej opinii od zainteresowanych stron. O sprawie dowiaduje się wąski 

35 Opracowano na podstawie: 1. Chrzanowski O., Rościszewska E. Konsultacje okiełznane; Kanon 
lokalnych konsultacji społecznych; Narzędziownik; Regulamin i procedury – publikacje zrealizowane 
w ramach projektu „Konsultacje z zasadami” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach 
programu „Obywatele dla demokracji”, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 
2015 r.; 2. 60 praktyk dookoła partycypacji, praca zbiorowa pod red. Chrzanowski O., Rościszewska 
E., Zientek-Varga J., Jamiołkowski A., Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 
2014 r.; 3. Siedem zasad konsultacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 2013 r.; 
4. Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Wolters Kluwer, 2016 r.; 5. Jak prowadzić 
konsultacje społeczne w samorządzie – przewodnik dla samorządów, praca zbiorowa pod redakcją 
merytoryczną ekspertów Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej, Warszawa, 2010 r.
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krąg konsultowanych osób i instytucji a brak informacji o wynikach konsul-
tacji i uzasadnienia ostatecznej decyzji władz lokalnych, staje się niestety 
regułą a sam proces konsultacji ma charakter wyłącznie formalny i wręcz 
fasadowy.

Na tle istniejących przecież różnic pomiędzy potrzebami wspólnot samo-
rządowych a ostatecznymi decyzjami publicznymi, najlepszym wyjściem 
z sytuacji staje się odtworzenie skutecznego mechanizmu konsultacji spo-
łecznych, mieszkańców pomiędzy sobą i w relacjach z władzą publiczną. 
To mieszkańcy i pozostałe zainteresowane strony dysponują unikalnym 
potencjałem – znajomością swoich problemów oraz autentyczna wolą 
i potrzebą ich rozwiązania.

Zasięganie opinii, rozumiane jako wszelkie możliwe formy wysłuchania 
zainteresowanych stron, a nie tylko jako wymienione formalnie w aktach 
normatywnych formy konsultacji społecznych, powinno stanowić narzędzie 
zwiększające efektywność, przejrzystość oraz zaangażowanie wszystkich 
w proces tworzenia, wdrażania i przestrzegania nie tylko przepisów prawa 
ale także poszanowania samych obywateli, na czym wszystkim powinno 
zależeć.

Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych jest próbą określenia podstawo-
wych standardów, wskazania kluczowych zasad i uszczegółowienia reguł, 
które powinny być wdrażane i przestrzegane przez organizatorów samorzą-
dowych konsultacji społecznych.

Punktem wyjścia jest siedem zasad konsultacji, które sformułowano 
w 2012 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji uznając tym samym, 
że uregulowanie procedur, przyjęcie klarownych zasad konsultacji społecz-
nych na szczeblu lokalnym jest ważne, bo porządkuje praktykę takich pro-
cesów

Konsultacje społeczne będą otwartym procesem autentycznego dialogu 
z mieszkańcami, który doprowadzi do podjęcia przez władze optymalnych 
decyzji w sprawach publicznych, pod warunkiem przestrzegania następu-
jących zasad:

DOBRA WIARA  
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają 
się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;

POWSZECHNOŚĆ  
Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach 
i wyrazić w nich swój pogląd;

PRZEJRZYSTOŚĆ  
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być 
powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd;

RESPONSYWNOŚĆ  
Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym 
terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;

KOORDYNACJA  
Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak 
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politycznie jak organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane 
w strukturze administracji;

PRZEWIDYWALNOŚĆ  
Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. 
Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły;

POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO  
Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój par-
tykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowa-
dzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne;

Procedura konsultacji społecznych powinna obejmować wszystkie kroki 
procesu od inicjacji konsultacji przez wójta, radę gminy, mieszkańców 
czy organizacje pozarządowe i różne stowarzyszenia, przez przygotowa-
nie i prowadzenie całości aż do wdrożenia wniosków i ewaluacji.

Infografika nr 5 
Siedem zasad konsultacji

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych – Dobre Praktyki.

Na każdym etapie konsultacji, organizator powinien zadawać sobie cały 
szereg pytań pomocniczych i próbować na nie odpowiadać. Niewątpliwie 
spowoduje to lepsze, bardziej precyzyjne zrozumienie niełatwych pro-
blemów związanych z przeprowadzeniem i wykorzystaniem konsultacji 
do podejmowania ostatecznych decyzji.

KROK 0  
ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ O KONSULTACJACH

Pytania: Czy decyzja mająca zapaść po konsultacjach nie została już podjęta? 
Czy masz pole manewru do zmiany proponowanych rozwiązań?

Konsultacje prowadzone w dobrej wierze zakładają otwartość stron na roz-
ważenie wszystkich argumentów. Gospodarz jest gotowy sumiennie rozwa-
żyć opinie i propozycje uczestników.

LKI Konsultacje społeczne przy realizacji inwestycji
wymagających uzyskania decyzji środowiskowych

i n f o g r a fi k a  n r  1

i n f o g r a fi k a  n r  2

7 zasad konsultacji

i n f o g r a fi k a  n r  3

i n f o g r a fi k a  n r  4

rodzaje inwestycji

Dokonać realizacji nabycia na drodze przeprowadzenia uskutecznionej transakcji kupna – sprzedaży

Dokonać nabycia na drodze transakcji kupna – sprzedaży

Dokonać nabycia na drodze kupna

Dokonać nabycia drogą kupna

Nabycia drogą kupna

Dokonać zakupu

Kupić

urząd

Dokonać nabycia na drodze przeprowadzenia transakcji

Dokonać realizacji nabycia na drodze przeprowadzenia kupna – sprzedaży

1

2

3
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6

7a

7b

zanim podejmiesz decyzję
o konsultacjach

podjęcie decyzji
o konsultacjach

przygotowanie
konsultacji

decyzja dotycząca
uzyskanych opinii

informacja
zwrotna

decyzja
wdrożeniowa

ewaluacja konsultacji

przebieg
konsultacji

budowa kurników budowa chlewni budowa stacji
demontażu
pojazdów

budowa farm
wiatrowych

wydobycie piasku budowa zakładu
naprawy silników

samolotowych

liczba gmin

przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie

przewidywany teren, na którym
będzie oddziaływać przedsięwzięcie
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Wynik konsultacji i zapadającej po niej decyzji, nie może być z góry zało-
żony. W przeciwnym wypadku uczestnicy będą sfrustrowani nieuczciwym 
podejściem, co utrudni lub uniemożliwi współpracę w przyszłości.

Pytania: Czy masz wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie procesu 
konsultacji? Na jakim etapie tworzenia rozwiązań (polityki publicznej, doku-
mentów planistycznych, regulacji prawa miejscowego, rozwiązań urbani-
stycznych) jesteś?

Podczas organizowania całej procedury niezbędne jest założenie odpo-
wiedniej ilości czasu, jaki uczestnicy muszą poświęcić na zapoznanie się 
z przedmiotem konsultacji, dostarczonymi materiałami, na analizę argu-
mentów, przygotowanie swoich przemyśleń, przedstawienie odpowiedzi. 
Niejednokrotnie potrzebny jest również czas na dyskusję uczestników 
(stron) między sobą, dotyczącą np. wzajemnego uzgodnienia stanowisk. 

Odpowiednio długi czas konsultacji jest jednym z „papierków lakmuso-
wych” dobrej wiary gospodarzy. Rekomendowane minimum trwania kon-
sultacji to 30 dni.

Jeżeli mamy za mało czasu, niejednokrotnie lepiej jest nie przeprowa-
dzać konsultacji w ogóle. Im wcześniej rozpocznie się proces konsultacji, 
tym większy pożytek przyniesie wszystkim stronom (władzy, społeczno-
ści lokalnej)

Pytania: Czy to, co chcesz poddać konsultacjom, na pewno nadaje się na temat 
konsultacji społecznych? Czy podejmowany temat jest ważny dla lokalnej spo-
łeczności? Czy zakres konsultacji jest na tyle szeroki, że warto je organizować?

O ile konsultacje nie powinny być „dobrem rzadkim”, to konsultowanie 
wszystkiego, bez względu na wagę i istotność tematu dla społeczności, 
nikomu nie służy. Warto przemyśleć, czy temat nie wymaga raczej prze-
prowadzenia konsultacji eksperckich, a nie społecznych. Każdy temat, jeżeli 
jest nudny, trudny lub abstrakcyjny, nie wywoła zainteresowania.

Istotne jest odpowiednie (patrz krok 3) sformułowanie zagadnień oraz 
angażujące (w formie i treści) zaproszenie i informacje w materiałach 
dodatkowych. Jeżeli konsultujemy skomplikowane zagadnienia, warto 
pomyśleć o metodach i materiałach informacyjnych (patrz krok 3), ułatwia-
jących uczestnikom skuteczne poszerzenie zakresu wiedzy.

Pytanie: Czy posiadasz odpowiednie środki finansowe i niefinansowe na prze-
prowadzenie procesu?

Nie ma takich konsultacji, które nic nie kosztują. W zależności od zasięgu 
(a ten jest determinowany celem konsultacji), musimy być gotowi na zagwa-
rantowanie odpowiednich środków i zaangażowanie osób, aby przeprowa-
dzić kampanię informacyjną, spotkania, warsztaty lub działania on-line.

Pytanie: Czy istnieje diagnoza potrzeb związanych z konsultowanym tematem?

Konsultacje nie mogą zastępować rzetelnej diagnozy potrzeb i problemów 
lokalnej społeczności, w danym obszarze tematycznym. Jeżeli chcemy skon-
sultować zagadnienia o większym stopniu złożoności, warto przyjrzeć się 
bardziej szczegółowo realiom, o których chcemy rozmawiać ze społecznością.
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KROK 1  
PODJĘCIE DECYZJI O KONSULTACJACH

Formalna decyzja powinna określać ramy czasowe na przeprowadze-
nie konsultacji, wskazać minimum działań konsultacyjnych i być podana 
do publicznej wiadomości.

Pytania: Czy urząd organizował już jakieś konsultacje? Jak przebiegały? Jak 
się zakończyły? Czego można się, w związku z tym, spodziewać? Czy w zakre-
sie konsultowanego tematu podejmowano wcześniej jakieś decyzje? Jakie 
mogą mieć one wpływ na przebieg konsultacji?

Wcześniejsze konsultacje, niezależnie od tematu, mogły wzbudzić zaintere-
sowanie, zaangażowanie, zaufanie lub frustrację, a nawet wrogość w spo-
łeczności lokalnej. Mogły również przejść niezauważone. Warto spraw-
dzić, jak się zakończyły, żeby wykorzystać pozytywne skutki z przeszłości 
i uniknąć trudności, bądź przygotować się na ewentualne problemy. Oczy-
wiście trzeba też mieć wiedzę o konsultacjach, aktualnie przeprowadza-
nych przez inne instytucje lub innych formach współpracy z mieszkańcami. 
Decyzje podjęte wcześniej w zakresie objętym konsultacjami, należy wyja-
śnić uczestnikom konsultacji. Wymaga to przygotowania informacji: spój-
nej, pełnej i napisanej zrozumiałym językiem.

Pytania: Czy został określony cel procesu konsultacji? Co chcesz uzyskać? 
Jakie są cele konsultacji dla innych zainteresowanych (politycy, urzędnicy, 
grupy interesu, grupy społeczne)?

Strony mogą mieć różne powody i cele uczestnictwa w konsultacjach (warto 
pomyśleć o tym, zanim kogokolwiek do nich zaprosimy) i na tej podstawie 
budują swoje oczekiwania wobec procesu, w którym uczestniczą. Ważne 
jest precyzyjne określenie i wyjaśnienie uczestnikom, przez gospodarza, 
jego własnych celów i – jeśli to możliwe – próba analizy oczekiwań pozo-
stałych stron konsultacji. Obrane cele zawsze przekładają się na wskaźniki 
sukcesu konsultacji. Jeżeli chcemy uzyskać opinię społeczności na temat 
wypracowanego dokumentu, sukcesem nie będzie to, że nikt nie wziął 
udziału w konsultacjach.

Pytania: Kto jest odpowiedzialny za proces w urzędzie gminy? Czy lokalni 
politycy zostaną zaangażowani w konsultacje? Czy zostanie pozyskane 
wsparcie i współpraca wewnątrz urzędu?

Gospodarz (odpowiedzialność polityczna) i osoba bezpośrednio odpowie-
dzialna za proces (odpowiedzialność organizacyjna) powinny zostać jasno 
określone Mieszkańcy powinni zostać poinformowani, kto będzie adre-
satem formułowanych przez nich opinii. Gospodarz konsultacji powinien 
angażować w proces podległą mu administrację Organizacja konsultacji 
wymaga współpracy i wymiany informacji pomiędzy różnymi komórkami 
wewnątrz urzędu. Korzystne jest pozyskanie sojuszników w urzędzie, cza-
sem wystarczy rozmowa z pracownikami.

Doskonalenie kwalifikacji osób prowadzących konsultacje (np. w zakresie 
narzędzi i technik konsultacji czy prowadzenia spotkań z mieszkańcami) 
oraz wewnątrzurzędowych procedur, jest potrzebne do podwyższenia jakości 
naszych konsultacji.
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Pytania: Czy zapewniono dostęp do konsultacji wszystkim potencjalnie zain-
teresowanym? Czy określono specyficzne grupy docelowe konsultacji (oprócz 
ogólnej opinii publicznej)? Czy zostały przemyślane sposoby dotarcia i zaan-
gażowania konkretnych grup docelowych i opinii publicznej?

W konsultacjach każda osoba zainteresowana tematem powinna mieć moż-
liwość wyrażenia swojej opinii. Odpowiedzialnym za to jest gospodarz 
procesu. Informacja o rozpoczęciu i harmonogramie konsultacji powinna 
być przejrzysta i ogólnodostępna dla wszystkich potencjalnych odbior-
ców. Oprócz tradycyjnych form rekrutacji uczestników konsultacji (tablica 
informacyjna, strona internetowa urzędu) może być konieczne określenie 
specyficznych interesariuszy konsultacji (np. konkretne grupy społeczne: 
młode bezrobotne kobiety, młodzi rodzice, rowerzyści, seniorzy) i bezpo-
średnie dotarcie do nich Nie należy zapominać o tych, których głos często 
jest niesłyszany i o tym, że ci, którzy zazwyczaj uczestniczą w konsulta-
cjach, nie muszą reprezentować „milczącej większości”.

Konsultacje przeprowadzone jedynie z przedstawicielami organizacji poza-
rządowych (z wyjątkiem programu współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi) i ekspertami nie są konsultacjami społecznymi.

Pytania: Czy dobrane narzędzia i metody zbierania opinii i prowadzenia dys-
kusji są optymalne, aby osiągnąć cel konsultacji? Czy pomyślano o tym, że nie-
którzy uczestnicy mogą mieć trudność w korzystaniu z dobranych narzędzi 
i metod konsultacji?

Dobór narzędzi i metod jest kluczowy dla osiągnięcia założonego celu. Sku-
teczniejsze są te, które tworzą przestrzeń wymiany argumentów między 
uczestnikami konsultacji (spotkania konsultacyjne, debaty, warsztaty), 
pozwalają na spotkanie się różnych punktów widzenia, kiedy uczestnicy 
konsultacji sami siebie mogą przekonywać do swoich stanowisk. Takie 
sytuacje umożliwiają również pojawienie się i dopracowywanie nowych 
pomysłów. Nie ma jednego przepisu na dobór narzędzi i metod. Każdora-
zowo można je łączyć, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczestników 
oraz przedmiot konsultacji.

Należy pamiętać, że konsultacje to nie ankieta ani formularz zgłaszania 
uwag. Konsultacje to dialog, w którym kwestionariusz ankiety i formularz 
mogą być jednym z wielu narzędzi. Wybór konkretnych narzędzi i metod 
wymaga sprawdzenia, czy posiadamy odpowiednie zaplecze do ich wyko-
rzystania.

Pytania: Czy zapewniono wystarczająco dużo czasu na wszystkie działa-
nia? Czy działania właściwie skoordynowano? Czy zaplanowane konsulta-
cje nie nakładają się w czasie na inne ważne wydarzenia (mecz piłkarski, 
święto, wyjazd lokalnych przedsiębiorców na targi)? Czy spotkania konsul-
tacyjne były organizowane po godzinach pracy? Czy został przewidziany 
czas na analizę opinii i przygotowanie odpowiedzi? Czy miejsce konsultacji 
jest łatwo dostępne dla uczestników?

Konsultacje mogą rozciągać się w czasie, mogą także składać się z wielu 
wydarzeń – wszystkie muszą być skoordynowane między sobą, z kampa-
nią informacyjną i mieć na względzie wydarzenia ważne dla uczestników. 
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W harmonogramie konsultacji istotne jest również zarezerwowanie miejsca 
na analizę wyników konsultacji i przygotowanie odpowiedzi.

Spotkania konsultacyjne powinny być organizowane w takich godzi-
nach, aby osoby pracujące zawodowo mogły na nie dotrzeć. Należy wziąć 
także pod uwagę miejsce, w którym się odbywają: czy łatwo do niego doje-
chać, czy mogą bez trudu dostać się tam osoby poruszające się na wózkach? 
Może pojawić się potrzeba zapewnienia opieki dla małych dzieci na miejscu 
(zwłaszcza jeśli zależy nam na poznaniu opinii rodziców małych dzieci).

Pytanie: Czy zostały wyznaczone wskaźniki sukcesu konsultacji? Czy zapla-
nowano sposób gromadzenia informacji o realizacji wskaźników sukcesu? 
Kiedy możemy właściwie powiedzieć, że ktoś wziął udział w konsultacjach? 
Czy tylko wówczas, kiedy zgłosił uwagi na piśmie? Jeżeli w spotkaniu wzięło 
udział 30 osób i padło tylko kilka pytań, to czy możemy powiedzieć, że pozy-
skaliśmy opinie?

Aby można było powiedzieć, że konsultacje zakończyły się sukcesem, 
musimy wiedzieć, czy osiągnęliśmy zakładany cel. Jeżeli celem jest uzyska-
nie opinii od społeczności, na temat proponowanego rozwiązania, sukce-
sem będzie uzyskanie opinii (pozytywnej lub negatywnej) od wyznaczonej 
z góry liczby uczestników konsultacji. Konsultacje, w których nikt nie wziął 
udziału, nie są sukcesem.

Pytania: Jak skutecznie dotrzeć z informacją i zachęcić mieszkańców 
do udziału? Czy jest jasne, że informowanie o przedmiocie konsultacji to jesz-
cze nie konsultacje? W jaki sposób będą zbierane opinie? Czy odbiorcom został 
przedstawiony pełny i jasny harmonogram konsultacji wraz ze wskazaniem, 
kiedy nastąpi podjęcie decyzji dotyczącej wdrożenia wyników? Czy przedmiot 
konsultacji został zakomunikowany jasno i precyzyjnie? Czy w materiałach 
dla uczestników, zostały przedstawione w sposób bezstronny różne punkty 
widzenia, rozwiązania i konsekwencje ewentualnych wyborów? Czy odbior-
com zostały jasno zakomunikowane zasady procesu wraz ze wskazaniem 
ich roli na poszczególnych etapach konsultacji?

Konsultacje w najprostszym ujęciu, to wymiana informacji i argumen-
tów, wzajemne wysłuchanie racji, dyskusja propozycji rozwiązań, otwarta 
na nowe pomysły. Aby ta wymiana mogła mieć miejsce, uczestnicy muszą 
dowiedzieć się o konsultacjach i nimi zainteresować. Wszyscy potencjalnie 
zainteresowani muszą mieć szansę zapoznania się z materiałami podda-
wanymi konsultacjom. Informacje te powinny być ogólnodostępne, pełne, 
rzetelne, przejrzyste i zrozumiałe (nie tylko dla ekspertów) oraz aktualizo-
wane na bieżąco. Już na początku konsultacji uczestnicy powinni wiedzieć, 
jak wygląda cały proces oraz co wydarzy się po zakończeniu konsultacji. 
Pamiętajmy również, że poczucie frustracji rośnie wraz z czasem dzielącym 
konsultowanie od wdrażania rozwiązań. Aby tego uniknąć, trzeba z góry 
podać terminy realizacji planowanych działań.

Należy zadbać nie tylko o treść przekazywanej informacji, ale również 
o jej formę (formatowanie, oprawa graficzna), szczególnie jeżeli mamy 
zainteresować mieszkańców konsultacjami i zachęcić do wzięcia w nich 
udziału. Informowanie o konsultacjach i przedmiocie konsultacji często 
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mylone jest z samymi konsultacjami. Konsultacje to wymiana opinii, trzeba 
więc określić, jak opinie i głosy w dyskusji będą zbierane, jak cała wymiana 
zostanie zorganizowana.

KROK 3  
REALIZACJA KONSULTACJI

Pytania: Czy konsultacje przebiegają zgodnie z planem? Czy przebieg kon-
sultacji jest dokumentowany? Czy opinie są zachowane tak, jak sformu-
łowali je uczestnicy? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Czy kampania 
informacyjna jest skuteczna i przyciąga uczestników? Czy uzyskujemy opinie 
od uczestników? Czy dobrane narzędzia i metody konsultacji są odpowiednie?

Jeżeli na któreś z powyższych pytań odpowiemy „nie”, będzie trzeba prze-
myśleć założenia, plan oraz dobrane rozwiązania i elastycznie zmienićspo-
sób działania. Na bieżąco trzeba wyjaśniać wszystkie wątpliwości uczest-
ników konsultacji i odpowiadać na ich pytania.

Wszystkie działania i gromadzone informacje powinny być przejrzyste, 
jawne i dostępne dla wszystkich stron konsultacji. Opinia uczestnika kon-
sultacji powinna zostać zachowana w możliwie dosłownej formie – nie cho-
dzi o jej interpretację przez urzędników, ale o jej oryginalny kształt.

KROK 4  
DECYZJA DOTYCZĄCA POZYSKANYCH OPINII

Pytania: Czy podejmując decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu propozycji 
uczestników konsultacji, wzięto pod uwagę interes publiczny?

Podejmując decyzje, gospodarz konsultacji powinien kierować się nie siłą 
nacisku, ale interesem publicznym i dobrem ogólnym. Pod uwagę należy 
brać racje zgłaszane w trakcie konsultacji, a także to, przez kogo są wyra-
żane. Przeważyć powinna jednak troska o szeroko rozumiany interes 
publiczny, w tym interes tych, którzy nie brali udziału w konsultacjach. 
Każda decyzja powinna być uzasadniona.

KROK 5  
INFORMACJA ZWROTNA

Pytania: Czy opinii publicznej i każdemu, kto zgłosił uwagi bądź w inny spo-
sób uczestniczył w konsultacjach, została przekazana odpowiedź w rozsąd-
nym terminie?

Podsumowanie konsultacji powinno nastąpić w terminie podanym 
na początku. Podsumowanie konsultacji powinno mieć formę publicznie 
dostępnego dokumentu, z zestawieniem zgłoszonych opinii i merytorycz-
nym odniesieniem się do nich. Konieczny jest załącznik, ze zmienionym 
w wyniku konsultacji dokumentem i omówienie następnych kroków.

Odpowiedzi muszą uzasadniać podjęte decyzje i być przygotowane 
w języku zrozumiałym dla pytających. Jeśli w toku konsultacji organizator 
otrzymał bardzo dużo opinii i uwag, może opublikować w jednym miejscu 
zbiorcze odpowiedzi, umożliwiające całościowy ogląd tematu, do którego 
zabierający głos obywatele mają dostęp.
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Publikując wyniki konsultacji, organizator konsultacji musi zadbać, 
by o tym fakcie dowiedziały się osoby, które zgłosiły opinie poprzez publi-
kowanie odpowiedzi na ogólnodostępnym portalu, gdzie prowadzono  
konsultacje. Dobrze przygotowane odpowiedzi stają się wkładem w debatę 
publiczną – można się do nich odwoływać w dalszych dyskusjach.

KROK 6  
EWALUACJA I SAMOOCENA

Pytania: Czy cele założone na początku zostały zrealizowane? Czy następnym 
razem działania zostaną przeprowadzone w taki sam sposób?

Po zakończeniu konsultacji przeprowadzony proces powinien zostać pod-
dany ocenie organizatorów. Zadanie sobie kilku pytań i zapisanie odpo-
wiedzi pozwala sprawdzić, w jakim stopniu został osiągnięty sukces 
oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Taki tekst jest wewnętrznym doku-
mentem urzędu, tworzonym na potrzeby organizatorów następnych kon-
sultacji w urzędzie.

KROK 7  
PODJĘCIE DECYZJI WDROŻENIOWEJ

Pytania: Czy decyzja została zakomunikowana społeczności i uczestnikom 
konsultacji, upewniając ich o tym, że czas i energia poświęcone przez nich 
na konsultacje zostały dobrze wykorzystane? Czy dla wszystkich stron 
jest jasne, że wynik konsultacji nie jest wiążący dla władzy? Czy w podjętej 
decyzji uwzględniono potrzebę sprawozdawania z postępów w realizacji 
przyjętych rozwiązań?

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla przedstawicieli władzy. Termin pod-
jęcia decyzji (uchwała, rozporządzenie, zarządzenie) powinien być z góry 
(nawet w przybliżeniu) określony już na początku konsultacji. Podjęta 
decyzja powinna zostać zakomunikowana opinii publicznej i poszczegól-
nym uczestnikom, biorącym udział w konsultacjach, również tymi kanałami 
informacyjnymi, którymi odbywały się konsultacje.

Jeżeli wdrożenie rozwiązań poddanych konsultacjom jest odsunięte w cza-
sie, warto, przynajmniej raz na pół roku, podawać do publicznej wiadomo-
ści, na jakim etapie jest dana sprawa.

Ww. zasady nie mają charakteru podręcznika. Są. raczej drogowskazem 
i próbą przekazania pewnej wizji pracy wewnątrz wspólnot lokalnych. 
Pokazują konsultacje społeczne jako naturalną i logiczną formę dialogu, 
który – odpowiednio prowadzony – może przynieść zrozumiałe i odczu-
walne korzyści, tak dla obywateli, jak i samorządu.
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6.5. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1614, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie  
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 
Nr 5, poz. 46).

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 4.05.2016 r.), s. 89, ze zm.

8. Europejska Karta Samorządu Lokalnego (EKSL) uchwalona przez Stałą 
Konferencję Gmin i Regionów Rady Europy 15 października 1985 roku. 
Polska ratyfikowała ją 26 kwietnia 1993 roku (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, 
poz. 607).
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6.6. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP
8. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP
9. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP
11. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP
12. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP
13. Komisja Środowiska Senatu RP
14. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15. Minister Środowiska
16. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17. Wojewodowie
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6.7. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

MINISTER ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia  26-07-2019 r. 

DOP-WOŚ.055.239.2019.GŻ
990834.2819052.2150616

Pan 
Mieczysław Łuczak
Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,

poniżej przedstawiam stanowisko do przekazanej pismem znak: LKI.430.001.2019 z dnia 4 lipca 
2019 r. informacji o wynikach kontroli P/18/073 Konsultacje społeczne przy realizacji inwestycji 
wymagających uzyskania decyzji środowiskowych.

Na wstępie warto zaznaczyć, że z przedłożonych informacji wynika, że w większości 
z kontrolowanych jednostek procedury w zakresie przeprowadzanych konsultacji społecznych przy 
realizacji inwestycji wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są 
w sposób zgodny z przepisami prawa. Wykazane przez NIK uchybienia nie wynikają 
z nieznajomości przepisów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, lecz z niewłaściwego 
zastosowania przepisu, np. w zakresie terminów udostępniania informacji o wszczętym 
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednym z najistotniejszych wniosków, jaki wynika z informacji przestawionych przez NIK, 
jest nierozwiązany dotychczas na poziomie ustawowym problem dotyczący realizacji inwestycji, 
których funkcjonowanie wiąże się z powstawaniem uciążliwości zapachowej. To podstawowy 
czynnik powodujący sprzeciw lokalnej społeczności. 

Warto również zauważyć, że sprzeciw lokalnych społeczności nierzadko nie wynika 
z konkretnych merytorycznych zastrzeżeń, ale z niechęci do nowych inwestycji lokalizowanych 
w sąsiedztwie (tzw. postawa NIMBY „nie na moim ogródku" opisana przez NIK w ww. 
dokumencie). Potwierdzeniem tego jest fakt, że w trakcie kontroli, nie stwierdzono, aby mieszkańcy 
— pomimo takiej możliwości — zapoznawali się z raportami o oddziaływaniu na środowisko, 
w których znajdują się szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach. Może się to 
dodatkowo wiązać z niewystarczającą świadomością ekologiczną i obywatelską.

Należy przy tym wskazać, że najbardziej rzetelne przeprowadzenie konsultacji społecznych 
nie gwarantuje merytorycznej dyskusji ani też zbliżenia stanowisk związanych z utrwalonymi 
postawami i przekonaniami oraz interesem faktycznym poszczególnych interesariuszy. 

Niemniej, informacje zebrane w wyniku kontroli zostaną szczegółowo przeanalizowane 
przez resort środowiska, przy uwzględnieniu opisanych powyżej okoliczności, w celu rozważenia 
konieczności podjęcia działań mających na celu usprawnienie procesu prowadzania konsultacji 
społecznych, a także innych zagadnień związanych z procesem wydawania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Pragnę również zauważyć, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej GDOŚ) jako 
organ, na którym spoczywa, z mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), obowiązek zarówno 
współudziału w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie kontroli procesu inwestycyjnego, 
jak i współpracy z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na 
środowisko, poza bieżącą działalnością w tym obszarze, przejawiającą się m. in. w podejmowaniu 
rozstrzygnięć w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, podejmuje również działania 
zmierzające do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w procesie wydawania decyzji 
środowiskowych. Należy jednak zauważyć, że nieprawidłowości te muszą mieć charakter rażący 
i w sposób istotny wpływać na rozstrzygnięcie, bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego 
rozstrzygnięć wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego powinno być 
działaniem wyjątkowym.

Aby przybliżyć problematykę ocen oddziaływania na środowisko, resort środowiska 
podejmuje szereg działań informacyjnych i szkoleniowych, m.in. organizowane są spotkania 
i wydarzenia adresowane do szerokiego grona podmiotów uczestniczących w systemie ocen 
oddziaływania na środowisko. Przykładem takiego wydarzenia była konferencja szkoleniowo-
naukowa pn. „Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście zrównoważonego rozwoju 
inwestycyjnego Polski", zorganizowana przez GDOŚ, w dniach 20-22 marca 2019 r. w której wzięli 
udział również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Konferencja stanowiła 
ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń na temat procesu wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i miała na celu zwiększenie świadomości zarówno inwestorów — w zakresie 
stosowania przepisów dotyczących systemu ocen środowiskowych w praktyce, jak i świadomości 
przedstawicieli organów administracji publicznej — w zakresie wymogów formalnych dotyczącej tej 
złożonej procedury. Ponadto, w latach 2011-2018 GDOŚ realizował projekty, finansowane ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące wsparcia 
systemu ocen oddziaływania na środowisko. W tym okresie zorganizowano 172 szkolenia, a łączna 
kwota wydatków zakresie poniesionych z tego tytułu kosztów to 3.621.399,36 zł. Wszystkie 
szkolenia miały na celu poprawę kompetencji pracowników organów właściwych w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko, a ich adresami byli przedstawiciele organów właściwych w zakresie 
ocen oddziaływania na środowisko, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Z poważaniem

Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości: 
Pani Małgorzata Keller-Boroszko, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, MŚ


