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Wykaz skrótów

Akty prawne

dyrektywa
77/779/EWG

– dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. do-
tycząca wzajemnej współpracy właściwych władz Państw
Członkowskich w dziedzinie podatków pośrednich oraz
opodatkowania składek ubezpieczeniowych (Dz. Urz. UE
L 336 z 27.12.1977, s. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 63, z późn. zm.) – akt uchylony

dyrektywa
85/337/EWG

– dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r.
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko natu-
ralne (Dz. Urz. WE L 175 z 5.07.1985, s. 40; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, s. 248, z późn. zm.) – akt
uchylony

dyrektywa
94/22/WE
(dyrektywa
węglowodorowa)

– dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i ko-
rzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję
węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, s. 3; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, z późn. zm.)

dyrektywa
2001/20/WE

– dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Człon-
kowskich, odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej
praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych pro-
duktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez
człowieka (Dz. Urz. WE L 121 z 1.05.2001, s. 34; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, s. 299, z późn. zm.)

dyrektywa
2001/83/WE

– dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych
u ludzi (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, s. 67; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, s. 69, z późn. zm.)

dyrektywa
2002/91/WE

– dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków (Dz. Urz. UE L 1 z 4.01.2003, s. 65; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, s. 168, z późn.
zm.)
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dyrektywa
2005/28/WE

– dyrektywa Komisji nr 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r.
ustalająca zasady oraz szczegółowe wytyczne dobrej prakty-
ki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów leczni-
czych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymo-
gi zatwierdzania produkcji oraz przywozu takich produktów
(Dz. Urz. UE L 91 z 9.04.2005, s. 13)

dyrektywa
2005/36/WE

– dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, s. 22,
z późn. zm.)

dyrektywa
2008/98/WE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchyla-
jąca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, s. 33)

dyrektywa
2009/138/WE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i pro-
wadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1,
z późn. zm.)

dyrektywa
2010/31/UE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycz-
nej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, s. 13)

dyrektywa
2011/16/UE

– dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w spra-
wie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowa-
nia i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64
z 11.03.2011, s. 1, z późn. zm.)

dyrektywa
2011/92/UE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywie-
ranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, s. 1, z późn. zm.)

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.)

EKST – Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona
w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r.
Nr 124, poz. 607)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)

kodeks albański – ustawa nr 8485 z dnia 12 maja 1999 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, http:// www. pad. gov. al/ content/
KuadriLigjor/ en- law/ ligji8485. htm (data dostępu: 5.05.2013)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
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11KPPUE – Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C
83 z 30.03.2010, s. 389)

nowelizacja z dnia
3 grudnia 2010 r.

– ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 18)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)

p.g.g. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górni-
cze (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm.)

p.o.ś. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowi-
ska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 270 z późn. zm.)

p.s.w. – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

pr. farm. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)

pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)

Protokół nr 1
do EKPC

– Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 20 marca
1952 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175/1, z późn. zm.)

rezolucja 2012/2024 – rezolucja Parlamentu Europejskiego 2012/2024(INL) z dnia
15 stycznia 2013 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w spra-
wie prawodawstwa dotyczącego postępowania administra-
cyjnego w Unii Europejskiej

rozporządzenie
nostryfikacyjne

– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U.
Nr 196, poz. 1168)

rozporządzenie
nr 141/2000

– rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych pro-
duktów leczniczych (Dz. Urz. WE L 18 z 22.01.2000, s. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 21,
z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 726/2004

– rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe
procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych
stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru
nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków
(Dz. Urz. WE L 136 z 30.04.2004, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, s. 229, z późn. zm.)
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rozporządzenie
nr 1924/2006

– rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
(Dz. Urz. WE L 404 z 30.12.2006, s. 9, z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 648/2012

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów
transakcji (Dz. Urz. UE L 201 Z 27.07.2012, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie
PARP

– rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspiera-
nie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007–2013 (poz. 412 z późn. zm.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonso-
lidowana Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47) – wcześniej
TWE

TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw włas-
ności intelektualnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał.)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz.
UE C 326 z 26.10.2012, s. 13)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skon-
solidowana Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37) – obecnie
TFUE

u.c. – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.
U. poz. 1650 z późn. zm.)

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)

u.d.p.p. – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1118 z późn. zm.)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

u.i.d.p. – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działania
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)

u.i.l. – ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)

u.j.p. – ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst
jedn.: Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.)

u.m.n.e. – ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17,
poz. 141 z późn. zm.)

u.n.r.k. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapi-
tałowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1537 z późn. zm.)

u.o.m.f.p. – ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności mająt-
kowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie pra-
wa (Dz. U. Nr 34, poz. 173)
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13u.o.p. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
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Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
w warunkach globalizacji społeczeństw





Anna Barczak

Partycypacja społeczna w procesie administrowania
w ochronie środowiska

1. Uwagi wstępne

Pojęcie partycypacji pochodzi z języka angielskiego, od terminu participa-
tion1. Określa ono relacje między jednostką a jakąś organizacją. Jednostka dzięki
partycypacji uczestniczy w działaniu wielopodmiotowym organizacji, wyko-
nując określone funkcje2.

Zasada partycypacji publicznej jest aktualnie jedną z najważniejszych za-
sad funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskie-
go3. W związku z tym jest ona zaliczana do podstawowych praw obywatelskich
określonych w Konstytucji RP4. Obowiązek konsultacji społecznych w ramach
zasady partycypacji jest obowiązkiem organów administracji publicznej.

Prawo ochrony środowiska jest tą dziedziną, w której procedura uspołecz-
niania procesu decyzyjnego, czyli partycypacja społeczna, powinna odgrywać
istotną rolę. Procesy, jakie zachodzą w tym obszarze, nie mogą być prowadzone
w oderwaniu od uczestnictwa mieszkańców danej wspólnoty lokalnej. Nie ulega
wątpliwości, że udział obywateli i ich organizacji w ochronie środowiska wpły-
wa na stworzenie wspólnego stanowiska, uzyskanie akceptacji mieszkańców,
efektywniejszą realizację rozstrzygnięć, a w konsekwencji minimalizuje nieza-
dowolenie członków danej jednostki. Dlatego też zasada partycypacji publicznej
w rozwiązywaniu problemów środowiskowych jest jedną z fundamentalnych
zasad prawa ochrony środowiska5.

1 Szerzej zob. T. Kaźmierczak, Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne (w:) Partycypacja
publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011, s. 83–85.

2 P. Korzeniowski, Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010, s. 465.
3 P. Korzeniowski, Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany. Stu-

dium prawno-administracyjne, Warszawa 2012, s. 44.
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483

z późn. zm.); P. Korzeniowski, Zasady…, s. 466.
5 M. Zakrzewska, Skarga powszechna w prawie ochrony środowiska (w:) Dekada harmonizacji w pra-

wie ochrony środowiska, red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Lublin 2011, s. 81.
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w postępowaniu z zakresu ochrony środowiska. Celem tej instytucji jest dopro-
wadzenie do tego, aby zainteresowane problemem podmioty miały możliwość
wpływania na podejmowane rozstrzygnięcia w sferze legislacyjnej czy admini-
stracyjnej. Udział społeczeństwa w sferze ochrony środowiska to udział w po-
dejmowaniu decyzji oraz opracowywaniu dokumentów. Udział w postępowa-
niu administracyjnym organizacji ekologicznych jest unormowany odrębnie6.

Według A. Haładyj „partycypację społeczną (zwaną inaczej procedurą
uspołeczniania procesu decyzyjnego) należy zdefiniować jako proces, w trakcie
którego przedstawiciele społeczeństwa uzyskują wpływ na decyzje władz pub-
licznych mające bezpośredni lub pośredni wpływ na ich własne interesy”7.

W doktrynie zasada ta występuje pod różnymi postaciami. Określana jest
jako „zasada uspołeczniania polityki ekologicznej”8, „zasada uczestnictwa spo-
łeczeństwa w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska”9, „zasa-
da partycypacji publicznej w rozwiązywaniu problemów środowiskowych”10,
„partycypacja społeczna w ochronie środowiska”11, a także jako „zasada party-
cypacji publicznej”12.

Regulacje prawne dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowi-
ska po raz pierwszy znalazły wyraz w Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 r.13

Prawo do czystego, zdrowego środowiska zostało uznane za podmiotowe pra-
wo człowieka. W ten sposób zasada ta przyczyniła się do przyznania społeczeń-
stwu możliwości udziału poprzez prawo w dochodzeniu roszczeń płynących
z tego prawa podmiotowego14. Kolejne uregulowania dotyczące partycypacji
społecznej w ochronie środowiska w prawie międzynarodowym znalazły miej-
sce w Deklaracji z Rio de Janeiro z 1992 r.15 Problem udziału społeczeństwa
w ochronie środowiska poruszono w trzech zasadach: nr 10, 20 i 21.

Należy zauważyć, że dwie powyższe konwencje stanowią tzw. prawo
miękkie (ang. soft law), stąd też nie mają charakteru prawa powszechnie obo-
wiązującego. Mimo braku takiego statusu ich znaczenie było ogromne dla póź-
niejszych regulacji prawnych.

Pierwszym aktem prawnym w skali międzynarodowej zawierającym nor-
my prawa powszechnie obowiązującego w zakresie udziału społeczeństwa była
Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu

6 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007, s. 79.
7 A. Haładyj (w:) Encyklopedia prawa administracyjnego, red. M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzo-

sek, Warszawa 2010, s. 267.
8 G. Grabowska, Europejskie prawo środowiska, Warszawa 2001, s. 210.
9 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy…, s. 79.
10 Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiak, Warszawa 2009, s. 45.
11 A. Haładyj (w:) Encyklopedia…, s. 267.
12 P. Korzeniowski, Zasady…, s. 465.
13 Konferencja Sztokholmska odbyła się w dniach 5–16 czerwca 1972 r. w Sztokholmie. Wynik

konferencji obejmuje przede wszystkim Deklarację Sztokholmską w sprawie środowiska, która for-
mułuje 26 zasad, i – jak określono to na konferencji – stanowi „pierwszy, zasadniczy krok w rozwoju
międzynarodowego prawa ochrony”. Szerzej zob. J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona
środowiska, Wrocław 2002, s. 71–72.

14 J. Ciechanowicz-McLean (w:) Leksykon ochrony środowiska, red. J. Ciechanowicz-McLean,
Warszawa 2009, s. 378.

15 Szerzej zob. J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona…, s. 95–99.
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19decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska,
tzw. konwencja z Aarhus16. Jej celem jest przyczynienie się do ochrony prawa
każdej osoby z obecnych i przyszłych pokoleń do życia w środowisku odpo-
wiednim dla jej zdrowia i pomyślności. W związku z tym państwa-strony kon-
wencji powinny zagwarantować m.in. prawo do udziału społeczeństwa w po-
stępowaniu z zakresu ochrony środowiska17.

Z kolei w prawie unijnym podstawy uspołeczniania stanowią: dyrektywa
2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewi-
dująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów
i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, s. 17; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, s. 466, z późn. zm.), rozporządzenie
(WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do infor-
macji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do spra-
wiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów
Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 264 z 25.09.2006, s. 13; tzw. rozporządzenie Aarhus)
oraz przepisy innych dyrektyw, jak też dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko niektórych planów lub programów (Dz. Urz. WE L 197
z 21.07.2001, s. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 157,
z późn. zm.).

Jeżeli chodzi o regulacje wewnętrznego prawa polskiego dotyczące bada-
nej problematyki, to wynikają one z Konstytucji RP. Zgodnie z jej art. 63 „Każdy
ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym
lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zle-
conymi z zakresu administracji publicznej”. Konstytucja RP nie określa trybu
rozpatrywania petycji, wniosków i skarg, odsyłając do ustawodawstwa zwyk-
łego. Ponadto zapewnienie każdemu udziału w postępowaniach w sprawach
ochrony środowiska stanowi wykonywanie przez władze publiczne obowiązku
nałożonego na nie w art. 5 oraz 74 ust. 2 i 4 Konstytucji RP. Zgodnie z treścią
art. 74 ust. 4 Konstytucji RP „Władze publiczne wspierają działania obywateli
na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”. Według J. Bocia „sformułowa-
nia ustępu czwartego art. 74 nakazujące wspieranie przez władze publiczne
działań ochronnych obywateli dają należytą i wystarczającą podstawę nie tylko
dla argumentacji uzupełniającej, ale przede wszystkim dla wspierania działań
merytorycznych podejmowanych przez podmioty spoza władz publicznych”18.

16 Konwencję podpisano w dniu 25 czerwca 1998 r. (ustawa ratyfikująca z dnia 21 czerwca
2001 r., Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 970). Szerzej zob. Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona
środowiska, Toruń 2005, s. 297–298; M. Micińska, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Instru-
menty administracyjno-prawne, Toruń 2011, s. 50–61.

17 Szerzej zob. J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999,
s. 190–194.

18 J. Boć, komentarz do art. 74 (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP
z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 135.
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