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WproWadzenie

Oceny oddziaływania na środowisko stanowią jedną z ważniejszych instytucji 
prawa ochrony środowiska, których celem jest ekologizacja procesów gospo-
darczych i inwestycyjnych. Przeprowadzenie tego typu ocen zmierza do we-
ryfikacji zasadności obranych kierunków rozwoju pod względem zapewnienia 
prawidłowej jakości środowiska i zagwarantowania zachowania różnorodności 
biologicznej.

Celem opracowania jest próba syntezy dotychczasowego dorobku nauki prawa 
ochrony środowiska w zakresie problematyki w niej poruszanej. Zaprezento-
wane zostały określone stanowiska, wnioski i propozycje, mogące być ocenione 
jako kontrowersyjne.

Praca składa się z siedmiu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Obejmuje rozwa-
żania teoretyczne na temat instytucji ocen oddziaływania na środowisko oraz 
ich rodzajów. Opracowanie ma również charakter praktyczny, gdyż w książce, 
oprócz szczegółowego omówienia obecnie obowiązujących przepisów, znajdują 
się wzory dokumentów, które określone podmioty mają obowiązek sporządzić 
w związku z rodzajem przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko. 
Praca zawiera także schematy dotyczące procedur ocen oddziaływania na śro-
dowisko.

W publikacji jako metodę badań przyjęto analizę materiału normatywnego. 
Szczegółowo omówiono ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-
wania na środowisko. Przedstawiono poglądy prezentowane w literaturze przed-
miotu, w tym ważniejsze tezy z piśmiennictwa. Wykorzystano znaczące orze-
czenia sądowo-administracyjne.

Praca jest przeznaczona nie tylko dla Czytelników, którzy znają procedury ocen 
oddziaływania na środowisko i pragną swe wiadomości w tym zakresie nadal 
poszerzać, ale także dla wszystkich zainteresowanych niniejszą problematyką.

W opracowaniu uwzględniono stan prawa i literatury na dzień 15.08.2018 r.
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1. ustalenia terminologiczne pojęcia „instytucja”, 
„instytucja prawna”, „instytucja prawna ochrony 

środowiska”

Instytucja jest określeniem, które mimo że pojawia się dość powszechnie w ży-
ciu społeczno-gospodarczym, to jednak jego szczegółowe znaczenie może być 
kształtowane rozmaicie w zależności od usytuowania w dyscyplinie nauko-
wej, do której się odnosi. Od strony semantycznej1 przez instytucję będzie-
my rozumieć, po pierwsze, wyodrębniony zakład o charakterze publicznym, 
zajmujący się określonym zakresem spraw, powołany do działania w ważnej 
dziedzinie życia społecznego. Przykładowo mogą to być instytucje państwo-
we, kościelne, naukowe, badawcze, sportowe, kulturalno-oświatowe. Po drugie, 
instytucja to zjawisko społeczne, funkcja społeczna usankcjonowana zwycza-
jowo lub prawnie. W takim znaczeniu możemy mówić między innymi o in-
stytucji małżeństwa, rodziny, ułaskawienia czy instytucji świadka koronnego. 
W tym miejscu wydaje się konieczne – przed przystąpieniem do dalszych ana-
liz – przypomnienie, że „w polskiej teorii wykładni prawa od wielu lat panu-
je powszechna zgoda co do tego, że zawsze przy ustalaniu znaczenia danego 
zwrotu w związku z odwołaniem się do słowników należy uwzględnić uży-
cie tych słów w określonym kontekście: danego zdania, danego zespołu prze-
pisów (np. rozdziału), całego aktu wraz z tytułem – co w konsekwencji musi 
prowadzić do odrzucenia tych znaczeń słownikowych, które powodowałyby 
niespójność kontekstu”2.

Jak łatwo zauważyć, termin „instytucja” nie ma jednolitego charakteru defini-
cyjnego, zaś jego uszczegółowienie będzie determinowane metodyką stosowaną 
w danej nauce. Jeśli chodzi o prawoznawstwo, to od dawna ugruntowana jest 
teza o jego wielopłaszczyznowości metodologicznej, a więc uznaniu konieczności 
stosowania wielości metod i technik badawczych3. W ten sposób następuje pogłę-
bienie zjawiska integracji nauk prawnych z innymi naukami znajdującymi się na 
jego pograniczu, takimi jak psychologia, socjologia, politologia, ekonomia, języ-
koznawstwo. W konsekwencji, zdaniem L. Nowaka i S. Wronkowskiej, prawnik 

1 B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 325.
2 A. Choduń, M. Zieliński, W sprawie słowników w procesie interpretacji tekstów prawnych 

raz jeszcze, Państwo i Prawo 2008/7, s. 98.
3 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 45.
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jest zmuszony opanować zróżnicowany warsztat badawczy, a więc winien sobie 
przyswoić aparaturę pojęciową i narzędzia badawcze wskazanych nauk do badań 
nad prawem4. M Zieliński trafnie dostrzega, że „korzystanie z dorobku innych 
nauk nie może być bezkrytyczne czy mechaniczne, przyjmowane twierdzenie 
musi cieszyć się uzasadnieniem mocniejszym niż twierdzenie z nim sprzeczne 
na gruncie danej dyscypliny oraz przyjęcie danego twierdzenia dokonuje się na 
odpowiedzialność tego, który twierdzenie przyjmuje, a więc musi on mieć dosta-
teczne rozeznanie w dyscyplinie, do której sięga”5. Konieczność częstego sięgania 
w procesie poznawczym do zewnętrznych dyscyplin naukowych i asymilowa-
nie ich rozwiązań jest znamienną cechą występująca przy wykładni niektórych 
przepisów prawa ochrony środowiska6 jako gałęzi prawa administracyjnego. 
L. Longchamps, analizując zachodzące zjawiska prawne, uważał, że „twierdze-
nia dogmatycznej nauki prawa są stosowane tylko do zakresu danego układu 
prawa stanowionego. Toteż twierdzeniom dogmatycznej nauki prawa admini-
stracyjnego trzeba przypisać tylko ograniczoną wartość poznawczą dla nauki 
administracji. Zwłaszcza zaś uogólnienia, które formułuje dogmatyczna nauka 
prawa administracyjnego, twierdzenia o takich czy innych instytucjach prawa 
administracyjnego, w zasadzie nie mogą mieć zastosowania jako stałe kategorie 
poznawcze dla nauki administracji”7. Wysunąć należy tezę, że twierdzenie to, 
choć nadal zachowuje swoją aktualność, wymaga jednak pewnego doprecyzo-
wania. Pomimo bowiem licznych niedoskonałości metodologicznych w nauce 
prawa administracyjnego8, w ocenie autora nie możemy zakładać pełnego auto-
matyzmu w procesach poznawczych jego instytucji, co wynikałoby pośrednio 
z dyrektyw określonych przez wcześniej cytowanego M. Zielińskiego. Dynami-
ka zmian prawotwórczych w prawie administracyjnym nakłada na nas potrze-
bę bardzo zindywidualizowanego podejścia do analizy norm tworzących jego 
instytucje prawne, a tym samym i stosowanych przez nas standardów meto-
dologicznych. Orzecznictwo sądowoadministracyjne oddziałuje na ten proces 
poprzez tworzenie precedensów prawotwórczych, ponieważ „za działalność 
prawotwórczą sądów można niewątpliwie uznać wydawanie takich orzeczeń, 
których treść nie mieści się ściśle w granicach wyznaczonych przez obowiązu-
jące prawo z uwagi na brak odpowiedniej normy prawnej, która mogłaby sta-
nowić podstawę danego rozstrzygnięcia, bądź gdy treść takiej normy prawnej 
nie została w sposób dostateczny sprecyzowana. Prawotwórczy charakter tych 

4 L. Nowak, S. Wronkowska, Zagadnienia integracji nauk prawnych w polskiej literaturze 
teoretyczno-prawnej, Studia Metodologiczne 1968/5, s. 107.

5 M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979, Seria Prawo nr 95, s. 159.
6 Por. M. Górski, Wpływ nauk przyrodniczych i technicznych na treść, interpretację i stoso-

wanie norm prawa administracyjnego (na przykładzie przepisów z zakresu prawnej ochrony środo-
wiska) [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. S. Wrzo-
sek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Warszawa 2010, s. 3–16.

7 F. Longchamps, Założenia nauki administracji, Wrocław 1991, s. 169.
8 Nauce prawa administracyjnego zarzuca się w szczególności brak dostatecznie wy-

kształconego samodzielnego instrumentarium teoretycznego, a także niedostatek związ-
ków z innymi naukami społecznymi (m.in. teorią organizacji) czy prawniczymi, co powo-
duje szkodliwy „prawniczy dogmatyzm” – J. Łętowski, Administracja. Prawo.  Orzecznictwo 
sądowe, Wrocław 1985, s. 101–102.
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orzeczeń przejawia się w wywieraniu wpływu na kształt i zakres stosowania 
instytucji prawnych, poprzez modyfikację i uzupełnienie literalnego rozumie-
nia przepisów prawa”9. Wzbogacenie naszego spojrzenia na funkcjonowanie 
danej instytucji prawnej poprzez ocenę wytworzonych przez nią skutków, ale 
obserwowanych z perspektywy pozaprawnych dyscyplinach naukowych, może 
okazać się bardzo przydatne przy wyznaczaniu kierunków przyszłych zmian 
legislacyjnych. Jak twierdzi A. Bielska-Brodziak, „w sytuacji gdy dana instytu-
cja prawna ulega licznym przeobrażeniom, analiza ewolucji regulacji na skutek 
kolejnych ustaw nowelizujących może stanowić niezwykle cenną wskazówkę 
do interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów”10. Przeobrażenia w sferze 
instytucji prawnych według K. Opałka są rezultatem tego, że przepisy tworzące 
system prawa ulegają ciągłej adaptacji, gdyż są odpowiedzią na aktualnie ufor-
mowany układ stosunków społecznych. Jego zdaniem system prawa „pozostaje 
we względnym, trwającym przez pewien czas bezruchu, podczas gdy stosunki 
społeczne stale ulegają przemianom. Gdy przemiany na danym odcinku dają 
znać o sobie w sposób szczególnie jaskrawy, wówczas ustawodawca zmuszony 
jest do ingerencji. (...) W ten sposób system prawa, przynajmniej w swej treści, 
staje się niejednolity, obejmuje pewne elementy odnoszące się do nowopowsta-
łych stosunków społecznych, ponieważ nie zdarza się, by w sposób jednolity 
i dogłębny poddawano od razu zmianie całe ustawodawstwo”11. Zasygnalizować 
należy, że opisane zjawisko doprowadziło do wykształcenia się instytucji ocen 
oddziaływania środowisko.

Idąc zewnętrznym tropem poznawczym, trzeba zauważyć, że pojęcie instytucji 
pojawia się między innymi w socjologii12. Niektórzy badacze, tacy jak N. Good-
man, wyróżniają instytucje społeczne, twierdząc, że to „stosunkowo trwałe ukła-
dy kulturowe i strukturalne, które rozwijają się albo zostają specjalnie zaplanowa-
ne w celu rozwiązania stale pojawiających się problemów społecznych”13. Warto 
wspomnieć, że na styku takich właśnie koncepcji w dogmatyce prawa doszło do 
wyróżnienia tak zwanej socjologii prawa14, a w jej węższym zakresie także so-
cjologii administracji15. Pojęcie instytucji odgrywa również doniosłą rolę w na-
ukach ekonomicznych. Nurt badawczy określany jako „nowa ekonomia instytu-
cjonalna”, rozwijający się od początku lat 70. XX wieku, analizuje mechanizmy 
rynkowe w oparciu o zachodzące w ich otoczeniu procesy socjologiczne16. Ter-

9 M. Mikolik, Wpływ prawotwórczej działalności sądów administracyjnych na wydawanie 
interpretacji podatkowych [w:] Prawotwórstwo sądów administracyjnych, red. J.P. Tarno, T. Bą-
kowski, Warszawa 2015, s. 213.

10 A. Bielska-Brodziak, Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako na-
rzędzie wykładni prawa, Warszawa 2017, s. 138.

11 K. Opałek, Problemy metodologiczne nauk prawnych, Warszawa 1962, s. 169–170.
12 Por. A. Podgórecki, Patologia działania instytucji [w:] Socjotechnika. Funkcjonalność i dys-

funkcjonalność instytucji, A. Podgórecki, Warszawa 1974.
13 N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997, s. 356.
14 Z. Ziembiński, Socjologia prawa jako nauka prawna, Warszawa–Poznań 1975.
15 S. Pilipiec, P. Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu, Toruń 2014.
16 G.M. Hodgson, What are Institutions?, Journal of Economics Issues/XL, no. 1, March 

2006, s. 1–25.
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