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Hierarchia prawa antysmogowego

Poniżej znajduje się lista najważniejszych aktów prawnych, które regulują obszar związany 
z jakością powietrza.

I. Prawo UE
1) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.  
w sprawie jakości powietrza  i  czystszego powietrza dla Europy (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej z 11 czerwca 2008 r., L 152/1)

2) DYREKTYWA  2004/107/WE  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 26 
stycznia 2006 r., L 23/3)

II. Prawo krajowe
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
ze zm.

2) ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacjii 
remontów oraz niektórych innych ustaw

3) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.)

4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

5) ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 908 ze zm.)

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031)

7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690 ze zm.)

8) Określone w art. 91 i n. POŚ wojewódzkie programy ochrony powietrza wraz z planami 
działań krótkoterminowych

9) wojewódzkie uchwały antysmogowe tj. uchwały podejmowane na podstawie art. 96 
ustawy prawo ochrony środowiska

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza znajduje 
się w czołówce globalnych wyzwań z obszaru ochrony zdrowia. Szacuje się, że w samej 
Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku umiera przedwcześnie ponad 
400 tys. osób1. Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów nie tylko Unii 
Europejskiej, ale i całego kontynentu, wg szacunków Europejskiej Agencji Środowiska 46 
tys. osób umiera przedwcześnie w naszym kraju każdego roku z powodu zanieczyszczenia 
powietrza. Od wielu lat w Polsce przekraczane są dopuszczalne normy stężeń m.in. pyłów 
zawieszonych (PM10 i PM2.5), substancji, które powodują choroby układu krążenia, układu 
oddechowego i raka. W wyniku spalania węgla i drewna w gospodarstwach domowych 
(jest to główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza w Polsce) do powietrza przedostaje 
się także benzoapiren – związek, który jest na liście substancji rakotwórczych.
 
Walkę z zanieczyszczeniem powietrza – smogiem – możemy prowadzić na wielu frontach. 
Z jednej strony, podstawową rolę mają do odegrania członkowie i członkinie lokalnych 
samorządów i administracji. Powinni tworzyć odpowiednie prawa – na przykład uchwały 
antysmogowe czy programy ochrony powietrza – oraz dbać o pozyskiwanie odpowiednich 

1  Dane z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska za 2018 r. Link: https://
www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report

Wstęp

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report


4 5

środków na walkę ze smogiem. Do nich należy również egzekwowanie przepisów poprzez 
m.in. prowadzenie kontroli. Z drugiej strony, niezwykle ważne jest też bezpośrednie 
zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek, osób zrzeszonych w lokalnych inicjatywach 
czy organizacjach pozarządowych. Z ich punktu widzenia kluczowe są konkretne 
kompetencje i możliwości: umiejętność składania wniosków, zadawania odpowiednich 
pytań, monitorowanie procesów legislacyjnych, czynny udział w konsultacjach społecznych, 
składanie inicjatyw uchwałodawczych/petycji do władz czy wreszcie ponaglanie i 
monitorowanie działań lokalnych władz.
 
Niniejszy poradnik, przygotowany przez Stowarzyszenie BoMiasto przy wsparciu Fundacji 
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą 
aktywniej zaangażować się w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w swoim 
miejscu zamieszkania. Poradnik zawiera przykłady pism i interwencji, które można złożyć/
podjąć w kontaktach z administracją lokalną. Chcemy, żeby ten poradnik służył Państwu w 
działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.
 
Niech nasze wskaźniki smogowe świecą na zielono przez cały rok.

Informacja publiczna 

1. Definiując czym jest informacja publiczna należy wyjść od jej opisu zawartego w artykule 
61 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi że: Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji 
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. 
Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu 
gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych 
w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem 
komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Czy jest możliwe aby władza publiczna wykonywała zadania nie dotyczące spraw 
publicznych? Wszak, zgodnie z art. 7 Konstytucji RP może działać jedynie na podstawie 
i w granicach prawa. Może zatem wykonywać tylko zadania publiczne przekazane im 
odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Zatem informacją 
publiczną będzie wszystko to, co dotyczy władzy publicznej oraz informacje związane 
z wydatkowaniem funduszy publicznych (to przecież są środki publiczne) i realizacją 
zadań publicznych np. przez spółki komunalne, organizacje pozarządowe, szkoły itd.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej możesz złożyć do odpowiedniego 
urzędu, a odpowiedź powinieneś/powinnaś otrzymać nie później niż 14 dni od jego 
złożenia. Składając wniosek o dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 
uzyskasz informacje o stanie elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, 
powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne. Zgodnie z art. 2 
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie musisz we wniosku uzasadniać 
dlaczego potrzebujesz danej informacji, nie musisz również podawać swoich danych, 
podobnie jak podczas korzystania z informacji znajdujących się w BIP. Najważniejsze 
co powinieneś/powinnaś zawrzeć we wniosku to przepis prawa, na podstawie którego 
wnioskujesz o udzielenie informacji, treść jaką chcesz poznać i formę, w jakiej chcesz 
otrzymać odpowiedź. Może to być e-mail, skan czy list, możesz poprosić również o odbiór 
osobisty. Wniosek możesz przesłać w formie elektronicznej lub fizycznej.

Informacja o środowisku

2. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jegoochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko informacja o środowisku dotyczy: stanu elementów środowiska, czyli 
powietrza, wody, ziemi, klimatu i obszarów naturalnych; emisji na przykład odpadów 
promieniotwórczych i wszelkich zanieczyszczeń; zwierząt i roślin oraz wzajemnych 
oddziaływań między nimi; środków administracyjnych, polityki i przepisów prawa 
dotyczących wpływu na stan środowiska, raportów, które opisują realizację przepisów o 
ochronie środowiska oraz analiz kosztów i korzyści płynących z tego tytułu. Informacja 
o środowisku to również dane dotyczące stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków 
życia ludzi, a także stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych w zakresie w jakim 
oddziałują na środowisko. Składając wniosek o dostęp do informacji o środowisku i jego 
ochronie uzyskasz informacje o stanie elementów środowiska, takich jak: powietrze, 
woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne. We wniosku 
o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie powinieneś/powinnaś zawrzeć 
takie elementy jak: podstawowe dane nadawcy oraz instytucji, do której wniosek jest 
skierowany, podstawę prawną tj. art. 8, 9 oraz 12 ustawy z dnia 03 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 283 ze zm.), treść zapytania oraz formę w jakiej chcemy otrzymać odpowiedź 
(wersja elektroniczne, fizyczna, list, osobista wizyta w urzędzie). Zgodnie z przepisami 
prawa złożenie takiego wniosku jest całkowicie darmowe, ewentualne koszty wiążą się 
z wydrukiem bądź też kserowaniem dokumentów. W przypadku, gdy instytucja zwleka 
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z wydaniem odpowiedzi, odpowiedź jest niejasna lub nieprawdziwa, przysługuje nam 
możliwość odwołania się od niej. Informacja o środowisku i jego ochronie obejmuje 
szeroki zakres dokumentów i wiadomości. Prawem każdego obywatela i obywatelki jest 
mieć do nich dostęp i możliwość skontrolowania działań administracji państwowej w 
tym zakresie. 

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

3. Często denerwujemy się na władze miasta czy służby porządkowe, że nie zajmują się 
problemem, który dotyka naszej społeczności. Nie zadajemy sobie jednak trudu, żeby 
poinformować odpowiednie organy o niedogodnościach, którym musimy stawiać 
czoła. W okresie jesienno-zimowym, kiedy zanieczyszczenie powietrza spowodowane 
spalaniem paliw stałych, a nawet śmieci czy niedozwolonych paliw (np. muły węglowe, 
drewno pokryte klejem) i funkcjonowaniem tak zwanych „kopciuchów” jest największe, 
jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. Osoby z najbliższej okolicy, sąsiedzi, lokalna 
społeczność powinni reagować na trujący dym, który wydobywa się z pobliskiego 
komina. Jak poradzić sobie z nielegalnym spalaniem odpadów i niedozwolonych 
paliw stałych w najbliższej okolicy? Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia możesz 
złożyć do odpowiedniej instytucji. Najczęściej będzie to straż miejska lub straż gminna. 
W piśmie powinny znajdować się takie elementy jak: dane nadawcy oraz organu, do 
którego dokument jest skierowany. W treści zawiadomienia o wykroczeniu powinieneś/
powinnaś opisać jego przebieg – gdzie, kiedy i o której dokładnie były spalane 
niedozwolone paliwa stałe oraz powołać się na art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Dobrze jest uzasadnić swoje zgłoszenie. W 
uzasadnieniu najlepiej dokładnie opisać całą sytuację, podając jak najwięcej konkretnych 
informacji i szczegółów zdarzenia. Do dokumentu można załączyć zdjęcia i filmy, które 
będą potwierdzać zaistniały stan rzeczy. Walka z uciążliwym sąsiedztwem nie należy 
do najłatwiejszych, bardzo często udokumentowanie zajścia jest utrudnione. Ostra 
wymiana zdań z sąsiadem, który spala śmieci raczej nie pomoże w rozwiązaniu problemu. 
Na szczęście istnieją narzędzia, które w takich sytuacjach pomagają. Zwrócenie się z 
problemem do odpowiednich służb, to pierwszy krok do walki o czyste powietrze dla 
siebie i najbliższych.

 

Wniosek o ponaglenie

4. Jeśli złożyłeś/złożyłaś wszystkie wymagane przez urząd dokumenty, wnioski wypełniłeś/
wypełniłaś prawidłowo, a mimo to sprawa przedłuża się lub nie została załatwiona, 
możesz złożyć do odpowiedniego organu wniosek o ponaglenie prac. Ponaglenie to 
dokument, którego celem jest zwrócenie uwagi organowi prowadzącemu postępowanie, 
że narusza przewidziane przez prawo terminy załatwienia sprawy. Ponaglenie różni 
się od przewidzianej w ustawie skargi na bezczynność organu. Tak jak we wszystkich 
dokumentach, w ponagleniu musisz zawrzeć swoje dane oraz dane organu, do którego 
wystosujesz dokument. Na podstawie art. 37 k.p.a. możesz wnieść o wyjaśnienie przyczyn 
opóźnienia, wskazania, że organ dopuścił się bezczynności, zobowiązania organu do 
załatwienia sprawy w terminie do 7 dni od uwzględnienia ponaglenia oraz podjęcia 
środków, które zapobiegną powstawaniu opóźnień w przyszłości. Zgodnie z art. 37 § 2 
k.p.a. ważnym elementem dokumentu jest również uzasadnienie, w którym powinien 
być zawarty dokładny opis sytuacji, złożone dokumenty oraz podanie dat i powołanie 
się na odpowiednie przepisy prawa. Ponaglenie można złożyć w formie elektronicznej 
lub fizycznej. Można je złożyć również ustnie z wpisaniem do protokołu. Ponaglenie 
wnosi się do organu wyższego rangą, za pośrednictwem organu, który prowadzi sprawę. 
W przypadku, gdy hierarchia organów kończy się na instytucji, która prowadzi Twoją 
sprawę, ponaglenie możesz wnieść bezpośrednio do niej. Zgodnie z przepisami prawa 
nie ma terminu na wniesienie ponaglenia, można to zrobić w każdym momencie 
postępowania. Kiedy nie otrzymamy odpowiedzi na ponaglenie można wnieść sprawę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skarga na bezczynność

5. Po wniesieniu ponaglenia do odpowiedniego organu, w dowolnym czasie można 
złożyć skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania. Taki dokument 
można wystosować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem 
organu, który prowadzi sprawę, a którego opieszałość chcemy zaskarżyć. Instytucja 
ma 30 dni na rozpatrzenie skargi i rozstrzygnięcie czy nastąpiła bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania. Sąd po uwzględnieniu skargi, może stwierdzić, 
że organ dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania i zasądzić 
zobowiązanie urzędu do dokończenia toku sprawy. Sąd może też nałożyć na organ karę 
grzywny. W treści dokumentu należy uwzględnić dane adresata oraz nadawcy, czyli 
skarżącego. Należy powołać się na art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 
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53 § 2b oraz art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a 
następnie podać nazwę instytucji, której postępowanie chcemy zaskarżyć. Powinieneś/
powinnaś również podać numer akt sprawy, na której przebieg szkodliwie wpłynęła 
opieszałość organu. Jak w przypadku wszystkich takich dokumentów, bardzo ważne 
jest uzasadnienie. Powinieneś/powinnaś w nim opisać ze szczegółami i, co konieczne, 
wszystkimi datami przebieg sprawy, podjęte i niepodjęte działania urzędu oraz powołać 
się na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wszystkie dokumenty 
związane ze sprawą warto dodać w załączniku do skargi. Warto zaznaczyć, że skargę 
powinno się wnieść dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych środków zaskarżenia 
pracy urzędu. 

Wniosek o przeprowadzenie kontroli

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska to instytucja, której misją jest kontrola 
podmiotów gospodarczych w kontekście przestrzegania przepisów dotyczących 
środowiska naturalnego, dbanie o jego stan oraz informowanie innych organów 
państwowych i społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego. Zgodnie z przepisami, 
jeżeli zauważysz, że jakiś podmiot łamie prawo związane z dbaniem o stan środowiska lub 
działania tego organu zagrażają jakości stanu środowiska, możesz skierować się z prośbą 
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli w tym 
miejscu. Jeśli np. pył z pobliskiej budowy przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu 
mieszkańców oraz wpływa na jakość powietrza w okolicy, możesz zwrócić się z wnioskiem 
do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli na budowie. W dokumencie powinieneś/powinnaś 
umieścić swoje dane oraz dane adresata, podać przepis prawa, na podstawie którego 
wnioskujesz o przeprowadzenie kontroli w danym miejscu, a także dokładnie opisać 
sytuację, najlepiej ze wszystkimi szczegółami. Do wniosku warto dodać załączniki 
w postaci zdjęć i filmów, które dokumentują zaistniały stan rzeczy. Najważniejsze w 
takich sytuacjach to nie bać się działać. Warto wiedzieć, że specjalne powołane do tego 
instytucje, dysponują narzędziami i mocą sprawczą, by pomagać mieszkańcom w walce 
o dobry stan środowiska naturalnego. 

Naruszenie uchwały antysmogowej

7. Przy obecnym poziomie zanieczyszczenia powietrza w Polsce priorytetem władz lokalnych 
i państwowych powinna być poprawa jego jakości oraz zlikwidowanie smogu. Na 
poziomie lokalnym zostały przyjęte uchwały antysmogowe, czyli dokumenty regulujące 
jakość opału i spalanych w celu ogrzewania materiałów, ale również rodzajów urządzeń, 
które są dopuszczone do użytku. Co zrobić w momencie, kiedy z sąsiedniego komina 
wydobywa się gryzący dym? Kontrolą przestrzegania uchwały antysmogowej zajmują 
się marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zakresie 
swoich kompetencji, co wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Lokalne władze w 
ramach sprawowania kontroli mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych 
pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub 
gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 roku o Policji kontrolę przestrzegania uchwał antysmogowych mogą 
prowadzić również policjanci. Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje możliwość 
wystosowania do odpowiedniego organu władz lokalnych wniosku o przeprowadzenie 
kontroli przestrzegania uchwały. Taki dokument standardowo powinien zawierać dane 
nadawcy oraz adresata, a także podstawę prawną (art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego). Kolejnym elementem 
powinno być podanie problemu, np. spalanie materiałów, które powodują, że powietrze 
w okolicy nie nadaje się do oddychania. W dokumencie powinieneś/powinnaś uzasadnić 
swój wniosek, najlepiej opisać sytuację, która nam przeszkadza, podać jak najwięcej 
szczegółów i powołać się na obowiązujące przepisy, a także czyste powietrze, jako wspólne 
dobro. Smog rocznie zabija w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób, to od nas samych zależy 
czy będziemy oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

Partycypacja organizacji ekologicznej 
w postępowaniu administracyjnym2

8. Organizacja ekologiczna może złożyć wniosek dotyczący partycypacji w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa. Istnieją jednak wymogi, które organizacja musi 
spełniać, by wniosek został rozpatrzony pozytywnie, jest to prowadzenie działalności 

2 https: //www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2019-
0 5 - 1 7- d o s t e p - d o - w y m i a r u - s p r a w i e d l i w o s c i - w - p o l s c e - i n f o r m a t o r - c e - p l .
pdf?fbclid=IwAR0a8rCTzCyBwrGGsw9HY1C_BNj6URF9uy-QzcHGzhVLQ5-4iDsgZdEPkdc
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statutowej w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 
miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Organizacji ekologicznej przysługuje 
również prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji. 
Wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim 
postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach 
strony. Do wniosku powinieneś/powinnaś załączyć kopię statutu lub innego dokumentu 
określającego działanie organizacji oraz wpis do KRS. W zakresie działalności na rzecz 
środowiska organy administracji państwowej powinny działać wspólnie z organizacjami 
ekologicznymi.

Inicjatywa obywatelska

9. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza działa na podobnych zasadach jak inicjatywa 
ustawodawcza, jednak na mniejszym obszarze. Mieszkańcy gminy, którzy posiadają 
czynne prawo wyborcze zgodnie z art.  41a. ustawy o samorządzie gminnym mogą 
wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą do organu stanowiącego, np. rady gminy. Grupa 
mieszkańców gminy, która chce podjąć takie działanie powinna liczyć w gminie do 
5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 000 – co najmniej 200 osób, 
a w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób. Komitet inicjatywy 
uchwałodawczej to osoby, które będą reprezentować zaangażowanych w projekt 
podczas prac rady gminy. Dokument staje się przedmiotem prac organu na najbliższej 
sesji, jednak nie później niż trzy miesiące po jego złożeniu. We wniosku standardowo 
powinieneś/powinnaś wpisać dane nadawcy oraz dane organu, do którego się zwracasz, 
przedmiot uchwały oraz pełną nazwę komitetu. Pamiętaj, że projekt uchwały powinien 
w pełni odzwierciedlać wolę wnioskodawców, a więc mieszkańców gminy.
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…………….., dnia ……………. r.

WNIOSKODAWCA:
1) Imię i Nazwisko/ Nazwa: …………………………….
2) adres: ………………………
3) adres email: ……………………..

……………………………………

……………………
……………………

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) wnoszę o udostępnienie 
informacji w następującym zakresie:1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi 
powyższych informacji w następujący sposób*:

1) przedłożenie informacji do wglądu w urzędzie – w uzgodnionym terminie,
2) przedłożenie informacji do wglądu w urzędzie z możliwością ich skopiowania – 

w uzgodnionym terminie,
3) skopiowanie informacji na przedłożony nośnik informacji elektronicznej w urzędzie 

– w uzgodnionym terminie .........................................................................................,
(podać typ nośnika)

4) przesłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres, 
5) przesłanie kserokopii informacji pocztą na wskazany wyżej adres, 
6) odbiór własny kserokopii informacji z urzędu, 
7) inny sposób: ..................................................................................................................

..................................................... ..............................................
miejscowość i data podpis wnioskodawcy

Uwagi: 

* należy zakreślić jedno właściwe pole 
KOSZT ZŁOŻENIA WNIOSKU: 
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

w
zó r
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Uwagi: 

* należy zakreślić jedno właściwe pole
Koszt złożenia wniosku:
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 

10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane 
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia 
informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy 
opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, 
powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z 
wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba 
że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy 
udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Termin na udzielenie odpowiedzi:
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 
art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 
1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach 
opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 
miesiące od dnia złożenia wniosku.

Brak odpowiedzi/ odpowiedź niejasna/ odpowiedź niepełna/ odpowiedź (zdaniem 
pytającego) nieprawdziwa:
W powyższych przypadkach przysługuje skarga na bezczynność organu - art. 50 i nast. 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Dodatkowo, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej: Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W grę 
może wchodzić jeszcze odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa.

Wyjaśnienie: Złożenie skargi na bezczynność w sprawach z zakresu dostępu do informacji 
publicznej nie musi być poprzedzone złożeniem ponaglenia, o którym mowa w art. 37 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym, przepis art. 53 § 2b ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z 
którym: Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść 
w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu, nie ma zastosowania do 
spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej. 
Ponaglenie zastąpiło zażalenie do organu wyższego stopnia oraz wezwanie do usunięcia 
naruszenia prawa, których to wniesienie w przypadku skargi na bezczynność w 
przedmiocie udzielenia informacji publicznej nie było wymagane zgodnie z ugruntowanym 
orzecznictwem (np.: wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt  I OSK 2603/13; wyrok 
NSA z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 678/11) . Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 19 września 2019 r., I OSK 525/18.

Odmowa udzielenia odpowiedzi – można wnieść odwołanie od decyzji:
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: 
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o 

udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy 
publicznej następują w drodze decyzji.

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, z tym że:
1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, 

nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie 
informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa 
w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugazdmltqmfyc4njqga3tinjvge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugazdmltqmfyc4njqga3tinjvge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojugazdmltqmfyc4njqga3tinjwha
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…………….., dnia ……………. r.

WNIOSKODAWCA:
1) Imię i Nazwisko/ Nazwa: …………………………….
2) adres: ………………………
3) adres email: ……………………..

……………………………………

……………………
……………………

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Na podstawie artykułów 8, 9 oraz 12 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze 
zm.) wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób*:
1) przedłożenie informacji do wglądu w urzędzie – w uzgodnionym terminie,
2) przedłożenie informacji do wglądu w urzędzie z możliwością ich skopiowania – 

w uzgodnionym terminie,
3) skopiowanie informacji na przedłożony nośnik informacji elektronicznej w urzędzie 

– w uzgodnionym terminie .........................................................................................,
(podać typ nośnika)

4) przesłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres, 
5) przesłanie kserokopii informacji pocztą na wskazany wyżej adres, 
6) odbiór własny kserokopii informacji z urzędu, 
7) inny sposób: ..................................................................................................................

..................................................... ..............................................
miejscowość i data podpis wnioskodawcy

Uwagi: 
* należy zakreślić jedno właściwe pole 
 Tryb udostępniania informacji publicznej dotyczącej środowiska i jego ochrony jest trybem szczególnym w 

stosunku do trybu udzielania informacji publicznej uregulowanym w ustawie o dostępie do informacji 
publicznej i dotyczy jedynie udzielania informacji, która spełnia warunki określone w art. 9 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. Czyli w przypadku skierowania 
wniosku o udzielanie informacji publicznej, która dotyczy środowiska lub jego ochrony zastosowanie 

w
zó r

Uwagi: 

* należy zakreślić jedno właściwe pole
Tryb udostępniania informacji publicznej dotyczącej środowiska i jego ochrony jest trybem 
szczególnym w stosunku do trybu udzielania informacji publicznej uregulowanym w 
ustawie o dostępie do informacji publicznej i dotyczy jedynie udzielania informacji, która 
spełnia warunki określone w art. 9 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. Czyli w przypadku skierowania wniosku o 
udzielanie informacji publicznej, która dotyczy środowiska lub jego ochrony zastosowanie 
znajdzie, jako lex specialis, tryb udostępniania tej informacji przewidziany w ustawie o 
udostępnianiu informacji o ochronie środowiska.

Co to jest informacja o środowisku i jego ochronie:
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
Udostępnieniu, o którym mowa w art. 8, podlegają informacje dotyczące:
1. stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, 

klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a 
także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym 
organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi 
elementami;

2. emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub 
mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;

3. środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące 
środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie 
ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy 
środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa 
w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;

4. raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5. analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w 

ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3;
6. stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i 

obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
a. stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub
b. przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o 

których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvg43dcltqmfyc4nbvgq4tamryhe
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Koszt złożenia wniosku:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów 

wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną 

we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie władze 
publiczne pobierają opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione 
koszty.

Zgodnie z art. 27 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Górne jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2, wynoszą:

A. za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu 
dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, 
jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów;

B. za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku - 3 zł za każdy 
informatyczny nośnik danych;

C. za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm × 297 mm (A4):
a. za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł,
b. za stronę kopii kolorowej - 6 zł.

2. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę 
za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w 
obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 
r. poz. 1051, 1495 i 2005), zwiększoną o:
A. nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
B. nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku 

danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.

Ważne: Obowiązek poniesienia opłaty  za udostępnienie informacji o środowisku jest 
podobny, ALE odrębny wobec obowiązku poniesienia opłat w przypadku udostępniania 
informacji publicznej, która nie zawsze stanowić będzie informację o środowisku – inne są 
zasady naliczania i ich wysokość. Zdarza się, że w jednym wniosku o udostępnienie informacji 
wnioskodawca może domagać się udostępnienia zarówno informacji o środowisku, jak i 
innych informacji mających status informacji publicznej ponieważ nie każda informacja 
publiczna będąca w posiadaniu np. organów ochrony środowiska jest od razu informacją o 
środowisku.

Termin na udzielenie odpowiedzi
Zgodnie z art. 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Władze publiczne udostępniają informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej 

zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na 

stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu 
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

3. Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, o 
których mowa w art. 21 ust. 1 (chodzi o dokumenty dostępne w publicznych wykazach), 
udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia 
wniosku.

4. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 (chodzi o informacje znajdujące się 
w posiadaniu władz publicznych lub informacje przeznaczone dla władz publicznych, 
umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku zagrożenia jak niżej, podjęcie 
działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego 
zagrożenia - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami 
naturalnymi), udostępnia się w dniu złożenia wniosku.

5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiedzi / odpowiedź niejasna / odpowiedź niepełna / odpowiedź (zdaniem 
pytającego) nieprawdziwa:
Wyjaśnienie: Złożenie skargi na bezczynność w sprawach z zakresu 
informacji o środowisku nie musi być poprzedzone złożeniem ponaglenia, 
o którym mowa w art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.  
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto, że podmiot skarżący 
bezczynność ma prawo złożyć ponaglenie (poprzednio zażalenie) z art. 37 k.p.a., które nie 
jest jednak warunkiem koniecznym skargi na bezczynność organu w sprawie z zakresu 
udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie - postanowienie NSA z 29 czerwca 
2016 r., sygn. II OSK 1391/16). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvg43dcltqmfyc4nbvgq4tanbvhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojvgqydmltqmfyc4nbwgaytqnjrha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzvge4toltqmfyc4nbzgi2tgnrvge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojwga2taltqmfyc4njqge3demjrha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzgm4tkltqmfyc4njrga2tgnrqha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrthaztcltqmfyc4mzzgezdcmjqgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrthaztcltqmfyc4mzzgezdcmjqgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvg43dcltqmfyc4nbvgq4tamzxga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobvg43dcltqmfyc4nbvgq4tamzrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnjrgu3tmltqmfyc4nbqgeztenrwga
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Odmowa udzielenia informacji:
Zgodnie z art. 16 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 

po rozważeniu interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem informacji w 
konkretnym przypadku, jeżeli udostępnienie tych informacji może naruszyć:
A. ochronę danych przewidzianą przepisami o ochronie informacji niejawnych;
B. przebieg toczącego się postępowania sądowego, dyscyplinarnego lub karnego;
C. prawa własności intelektualnej, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) lub w ustawie z dnia 
30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 
r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501 i 2309);

D. ochronę danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli jest ona przewidziana 
odrębnymi przepisami prawa;

E. ochronę informacji lub danych, dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie 
mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, 
dostarczyły je dobrowolnie, chyba że wyraziły zgodę na ich udostępnianie;

F. stan środowiska, którego informacja dotyczy, w szczególności przez ujawnienie ostoi 
lub siedliska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

G. ochronę informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, 
dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli osoby te 
złożyły wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania, zawierający szczegółowe 
uzasadnienie dotyczące możliwości pogorszenia ich pozycji konkurencyjnej;

H. obronność i bezpieczeństwo państwa;
I. bezpieczeństwo publiczne;
J. ochronę tajemnicy statystycznej przewidzianą przepisami o statystyce publicznej.

2. Władze publiczne mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, 
jeżeli:
A. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie 

opracowywania;
B. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do 

wewnętrznego komunikowania się;
C. wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
D. wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

3. Wniosek o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, 
może zostać złożony nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia władzom 
publicznym informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, objętych 
tajemnicą przedsiębiorstwa.

4. Odmowa uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 7, następuje w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 20 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze 

decyzji.
2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:
A. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania 

skargi;
B. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią 

na skargę.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobthaztkltqmfyc4nbzgyytgmjuga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbxgqydaltqmfyc4mzygu2dcmjugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmbqgy3tcltqmfyc4nbwgizdcmjygy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4teltqmfyc4nbxhezdimjzgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimzsheydaltqmfyc4njrgu2dknzrge
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…………….., dnia ……………. r.1

......................................................................
imię nazwisko osoby składającej zawiadomienie
………………………………………………
adres 
względnie:
…………………………………………. 
adres e-mail, nr telefonu

…………………………….
…………………………….

                                                                                                               dane jednostki Policji

ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu wykroczenia

Ja niżej podpisany/ podpisana …………………….. niniejszym zawiadamiam 
o popełnieniu w dniu ............. około godziny ……… przez ………………….. wykroczenia, o 
którym mowa w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 797 ze zm.)2, tj. o tym, że wyżej wymieniony termicznie przekształcał odpady poza 
spalarniami lub współspalarniami odpadów poprzez to, że spalał odpady na terenie 
nieruchomości położonej przy ul. ……………. w miejscowości ………….

U Z A S A D N I E N I E
(przykładowe) 

Dnia ………. w miejscowości ………….. na posesji zlokalizowanej w …………………. 
przy ul. …………. w okolicach godziny ……………. Pan/ Pani …………. rozpoczął/ 
rozpoczęła i kontynuował/ kontynuowała na tej nieruchomości spalanie odpadów w postaci 
kartonów/ płyt pilśniowych/ plastikowych butelek/ torebek foliowych/trawę/ pozostałości 
roślinne/inne. Opisany stan rzeczy mogłem/ mogłam stwierdzić samodzielnie ponieważ 
powyższe działania skutkowały wydobywaniem się i unoszeniem gryzącego, uciążliwego 
dymu i to w dużej ilości, w stronę okolicznych zabudowań mieszkalnych. Z miejsca, w 
którym stałem/ stałam, mogłem/ mogłam też zobaczyć palące się ognisko/ przydomowy 
kominek, w którym odbywało się spalanie. Wykonałem/ wykonałam dokumentację 
fotograficzną zdarzenia oraz nagrałam film utrwalający obraz z tego zdarzenia za pomocą 
aparatu wmontowanego w mój telefon. Na posesji  - oprócz zidentyfikowanej przez mnie 
osoby, którą znam ponieważ jest moim wieloletnim sąsiadem – nikogo innego nie 
widziałem/widziałam. Osoba ta stała koło ogniska/ przydomowego kominka. Na moją 
sugestię, ale też na sugestię mojego innego sąsiada tj. Pana ………… , żeby natychmiast 
ugasiła ogień, właściciel posesji zaczął wykrzykiwać różne obraźliwe hasła, deklarując, że na 
swoim będzie robił to, co mu się podoba. W tym stanie rzeczy, niezwłocznie zawiadomiłem/ 

1    Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma
2    art. 191 ustawy o odpadach: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią 

odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
art. 155 ustawy o odpadach: Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach 
odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

zawiadomiłam też Straż Miejską z ……….. Jej dwóch funkcjonariuszy stanowiło się ok. 
godz. …….. i dokonało oględzin oraz wykonało także dokumentację fotograficzną. 

Wyżej opisane zdarzenie ewidentnie stanowi naruszenie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), w związku z czym wnoszę jak w 
petitum.

……………………………………
                                                                                               podpis zawiadamiającego

Świadkowie:
1. …………….………..
[imię, nazwisko, adres]
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
5. ………………………

Załączniki przykłady:
1. zdjęcia;
2. nagranie.

Uwagi: 

DEFINICJA ODPADÓW 
 art. 3 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: przez odpady rozumie się każdą 

substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się 
jest obowiązany.
Kluczowe dla ustalenia, czy dana substancja/ przedmiot jest odpadem ma zdefiniowanie użytego w 
definicji sformułowaniajest wyjaśnienie sformułowania: „pozbywanie się/ pozbywać się”. Za wyrokiem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Administracyjny siedziba w Warszawie wyjaśnił, że z dnia 12 
stycznia 2010 r.IV SA/Wa 885/09 należy wskazać: „Możliwość zakwalifikowania substancji do jednej z 
kategorii wskazanych w załączniku nr I do ustawy o odpadach czy też jej uwzględnienie w ramach 
normatywnej klasyfikacji odpadów nie przesądza o potrzebie jej uznania za odpad. Niezbędnym warunkiem 
jest bowiem, aby wytwórca substancji wyzbywał się jej lub zamierzał się jej wyzbyć (o ile wyzbycie nie jest 
prawnie wymagane). Konieczna jest więc siłą rzeczy zobiektywizowana ocena poczynań wytwórcy jednak w 
kontekście ustalenia jego subiektywnej woli. Przy ocenie takiej istotne znaczenie muszą odgrywać 
działania samego zainteresowanego, które mogą odzwierciedlać jego subiektywne nastawienie. Należy 
pamiętać, że samo przekazanie używanego przedmiotu typu telefon nie jest równoznaczne z przekazaniem 
odpadów, jeżeli właściciel przekazał telefon osobie trzeciej, żeby z tego telefonu dalej korzystała.” (wyrok 
z dnia 12 stycznia 2010 r. IV SA/Wa 885/09)
ALE: zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym 
recyklingowi, spełniają:
1) łącznie następujące warunki:

a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych 

celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia 

ludzi lub środowiska;
2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

 Ustawa o odpadach definiuje także szczególne kategorie odpadów:

w
zó r w

zó r

Uwagi:

Definicja odpadów: 
Art. 3 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: przez odpady rozumie się 
każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub 
do których pozbycia się jest obowiązany.
Kluczowe jest wyjaśnienie sformułowania „pozbywanie się/ pozbywać się”. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że  „Możliwość zakwalifikowania substancji do jednej 
z kategorii wskazanych w załączniku nr I do ustawy o odpadach czy też jej uwzględnienie 
w ramach normatywnej klasyfikacji odpadów nie przesądza o potrzebie jej uznania za 
odpad. Niezbędnym warunkiem jest bowiem, aby wytwórca substancji wyzbywał się 
jej lub zamierzał się jej wyzbyć (o ile wyzbycie nie jest prawnie wymagane). Konieczna 
jest więc siłą rzeczy zobiektywizowana ocena poczynań wytwórcy jednak w kontekście 
ustalenia jego subiektywnej woli. Przy ocenie takiej istotne znaczenie muszą odgrywać 
działania samego zainteresowanego, które mogą odzwierciedlać jego subiektywne 
nastawienie. Należy pamiętać, że samo przekazanie używanego przedmiotu typu telefon 
nie jest równoznaczne z przekazaniem odpadów, jeżeli właściciel przekazał telefon osobie 
trzeciej, żeby z tego telefonu dalej korzystała.” (wyrok z dnia 12 stycznia 2010 r. IV SA/Wa 
885/09)
Ale: zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich 
odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:
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1. łącznie następujące warunki:
A. przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
B. istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
C. dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 
zastosowanie do produktu,

D. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla 
życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2. wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

Ustawa o odpadach definiuje także szczególne kategorie odpadów:
a. odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi 
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości – art. 3 
pkt. 7);

b. odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny 
– art. 3 pkt. 8);

c. odpady obojętne to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne 
ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą 
się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich 
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, 
a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód 
podziemnych, gleby i ziemi – art. 3 pkt. 9);

d. odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów – art. 3 pkt. 10);

e. odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt 
lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań 
naukowych i doświadczeń na zwierzętach – art. 3 pkt. 11);

f. odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z 
pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z 
wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów – art. 3 pkt. 12);

g. odpady z wypadków to odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub 
gaśniczej, z wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej 
awarii przemysłowej, w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm) oraz odpadów powstałych 
w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1862 
oraz z 2020 r. poz. 284) – art. 3 pkt. 13). 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) określa 
katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje ze wskazaniem odpadów 
niebezpiecznych. Przykładowo, zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia odpady, w zależności od 
źródła ich powstawania, dzieli się na następujące grupy: 
1. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce 

rud oraz innych kopalin – 01; 
2. odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02; 
3. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru 

i tektury – 03; 
4. odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04; 
5. odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej 

przeróbki węgla – 05; 
6. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

nieorganicznej – 06;
7. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii 

organicznej – 07 (…).
8. odpady nieujęte w innych grupach – 16; 
9. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17; 
10.  odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i 

restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – 18 (…). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhaztsltqmfyc4nbsg43temjqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhaztsltqmfyc4nbsg44tmmrwga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzug43tcltqmfyc4nbshe4tknbyga
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P
on

ag
len

ie

…………….., dnia ……………. r.  1

Organ odwoławczy  
…………………………………. 
………………………………… 
             (nazwa, adres) 

za pośrednictwem 
Organu I stopnia  
…………………………………… 
             (nazwa, adres) 

Skarżący ……………………………………………. 
                  imię i nazwisko/ nazwa; adres  

znak sprawy …………… 

Ponaglenie w trybie art. 37 k.p.a.   2

Działając w imieniu ……………… z siedzibą w ……………../ w mieniu własnym,  
w oparciu o art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o ponaglenie organu 
…………… do niezwłocznego załatwienia sprawy administracyjnej tj. wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali 
magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ze względu na to, że nie 
została ona załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 § 1–3 k.p.a. w związku z art. 36 § 1 
k.p.a. ani w terminie przewidzianym w przepisach szczególnych; oraz wnoszę o:  

1) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie; 
2) wskazanie, że organ administracji publicznej dopuścił się bezczynności; 
3) zobowiązanie organu administracji publicznej do załatwienia sprawy w terminie do 7 

dni od dnia uwzględniania niniejszego ponaglenia; 
4) podjęcie środków zapobiegających bezczynności w przyszłości.   

      Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma1

       art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2020 r., 2

poz. 256 ze zm.; 
§1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym 
w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) 
postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).  
§2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.  
§3. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego 
postępowanie; 2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia

Uzasadnienie 
(przykładowe) 

Zgodnie z art. 37 §1 k.p.a.: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie 
załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w 
terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone 
dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).  

W dniu …………………. r. reprezentowany przeze mnie podmiot tj. ABC złożył do 
………… (zwanego dalej także "organem pierwszej instancji") wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali 
magazynowo-produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ABC nie była wzywana do 
uzupełnienia żadnych braków złożonego wniosku. Z uwagi na przedłużający się okres, w 
którym ABC nie otrzymywała informacji o stanie sprawy, ani też decyzji, o którą 
wnioskowała, podjęła próby telefonicznego kontaktu z organem administracji publicznej. 
Były to próby wielokrotne. Spółka uzyskiwała lakoniczne informacje, że sprawa jest w toku, 
że podejmowane są czynności i należy uzbroić się w cierpliwość.  

Organ administracji publicznej nie wydał decyzji w sprawie, pomimo że wyznaczone w 
art. 35 k.p.a. terminy upłynęły już dawno (sześć miesięcy). Podkreślenia wymaga, że dla 
stwierdzenia bezczynności nie ma znaczenia fakt, z jakich powodów określony akt nie został 
podjęty, a w szczególności, czy bezczynność została spowodowana zawinioną albo też 
niezawinioną opieszałością organu, czy też wiąże się z jego przeświadczeniem, że stosowny 
akt w ogóle nie powinien zostać dokonany.  

Organ administracji publicznej nie wypełnił także przewidzianego w art. 36 § 1 k.p.a. 
obowiązku w postaci zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w 
terminie wynikającym z art. 35 k.p.a., czemu powinno towarzyszyć podanie przyczyny 
zwłoki i wyznaczeniem nowego terminu.  

Swoim postepowaniem organ administracji publicznej naruszył także zasadę wynikającą 
z art. 8. § 1 k.p.a., w myśl której: Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w 
sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami 
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowani; a także wyartykułowaną w art. 12. § 
1 k.p.a. zasadę, zgodnie z którą: Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie 
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej 
załatwienia. Swoim postępowaniem organ tj. nie wydawaniem decyzji i nie informowaniem o 
przyczynach tego stanu rzecz organ doprowadził do sytuacji, w której strona ma uzasadnione 
wątpliwości co do swojej sytuacji prawnej, a to z pewnością nie buduje zaufania do władzy 
publicznej. Strona oczekująca na załatwienie swojej sprawy nie powinna i nie może być 
pozbawiona podstawowej wiedzy w tym zakresie. Niekwestionowane powinno być to, że 
czas oczekiwania przez stronę na załatwienie sprawy powinien być rozsądny i dający się 

w
zó r

w
zó r



28 29

usprawiedliwić zachowaniem organu. Organ może przedłużyć prowadzone postępowanie 
wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i musi to należycie uzasadnić. 

W niniejszej sprawie bezczynność organu administracji publicznej jest bezsporna. 

Uważam również, że podjęcie środków zapobiegających bezczynności w przyszłości 
spełni pożądaną funkcję prewencyjną, przyczyniając się w ostatecznym rozrachunku do 
budowania – tak potrzebnego, zaufania obywateli do władzy publicznej.   

W tym stanie rzeczy skarga na bezczynność (wskazać organ……………) jest zasadna. 

Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

                                                                                                              Z poważaniem, 

Skarg
a n

a b
ezczyn

n
ość org

an
u

…………….., dnia ……………. r.  1

Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w ……………………….. 
………………………………… 
             (adres) 

za pośrednictwem  2

…………………………………… 
Skarżący ……………………………………………. 
                  imię i nazwisko/ nazwa; adres  

Organ administracji publicznej:   …………………………………  
                                                                       nazwa i adres 

znak sprawy przed organem: …………. 

Skarga na bezczynność organu administracji publicznej 
tj. ……………………… 

w sprawie ……………………………… 

Działając w imieniu ……………… z siedzibą w ……………../ w mieniu własnym,  
w oparciu o art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 2b oraz art. 54 § 1 
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zaskarżam bezczynność 
przykładowo: 

➢ Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w postaci niewszczęcia 
postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia samowoli budowlanej 
w działaniach inwestora ………… i wykonawcy robót …………. polegających na 
niezgodnym z prawomocną i ostateczną decyzją ………. z …………..pozwoleniu na 
budowę - realizacją inwestycji ……… polegającej na …………; 

➢ Wójta Gminy ………….. w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

➢ Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o 
udzielenie informacji o środowisku. 

Organowi administracji publicznej zarzucam naruszenie przepisów postępowania, które 
mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy:  

      Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma1

       art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. 2

Dz.U. z 2019 r., poz. 2325: Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 
działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

w
zó r
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1) art. 35 § 1−3 w zw. z art. 36 § 1 k.p.a. 
2) art. 12 k.p.a 
Na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 i 3 Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnym  wnoszę o: 
1) stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności oraz  
2) zobowiązanie organu do wydania wszczęcie postępowania/ decyzji w określonym 

terminie. 

Na podstawie art. 149 § 1a Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym 
wnoszę również o stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem 
prawa.  

Na podstawie art. 200 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym wnoszę o 
zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania. 

Uzasadnienie 
(przykładowe) 

W dniu …………………. r. reprezentowany przeze mnie podmiot tj. ABC złożył do 
………… (zwanego dalej także "organem pierwszej instancji") wniosek o 
……………………………….  ABC nie była wzywana do uzupełnienia żadnych braków 3

złożonego wniosku. Z uwagi na przedłużający się okres, w którym ABC nie otrzymywała 
informacji o stanie sprawy, ani też decyzji, o którą wnioskowała, podjęła próby 
telefonicznego kontaktu z organem administracji publicznej. Były to próby wielokrotne. 
Spółka uzyskiwała lakoniczne informacje, że sprawa jest w toku, że podejmowane są 
czynności i należy uzbroić się w cierpliwość.  

Powyższe pozwala na jednoznaczne przesądzenie, że doszło do naruszenia art. 35 § 1–3 
k.p.a, ale i art. 12 k.p.a., zgodnie z którym: Organy administracji publicznej powinny działać 
w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi 
do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, 
powinny być załatwione niezwłocznie. Organ administracji publicznej nie wydał decyzji w 
sprawie, pomimo że wyznaczone w art. 35 k.p.a. terminy upłynęły już dawno (sześć 
miesięcy). Podkreślenia wymaga, że dla stwierdzenia bezczynności nie ma znaczenia fakt, z 
jakich powodów określony akt nie został podjęty, a w szczególności, czy bezczynność została 
spowodowana zawinioną albo też niezawinioną opieszałością organu, czy też wiąże się z jego 
przeświadczeniem, że stosowny akt w ogóle nie powinien zostać dokonany.  

Organ administracji publicznej nie wypełnił także przewidzianego w art. 36 § 1 k.p.a. 
obowiązku w postaci zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w 

 W tym miejscu należy precyzyjnie opisać przedmiot postępowania przed organem pierwszej instancji tj. o co 3

strona się zwracała do organu. 

w
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terminie wynikającym z art. 35 k.p.a., czemu powinno towarzyszyć podanie przyczyny 
zwłoki i wyznaczenie nowego terminu. 

Jak trafnie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny siedziba w Gdańsku w wyroku z 
dnia 27 marca 2020 r.III SAB/Gd 10/20: Jeżeli organ administracji zobowiązany do 
załatwienia sprawy z różnych względów nie wydaje rozstrzygnięcia w przewidzianym 
przepisami terminie, a zwłoka w rozpatrzeniu sprawy jest nieuzasadniona, wówczas występuje 
bezczynność organu. Inaczej mówiąc, z bezczynnością organu administracji publicznej mamy 
do czynienia w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 
KPA, jeżeli organ nie dopełnił czynności określonych w art. 36 KPA lub nie podjął innych 
działań wynikających z przepisów procesowych mających na celu usunięcie przeszkody w 
wydaniu decyzji. 

W niniejszej sprawie bezczynność organu administracji publicznej jest bezsporna. 

W dniu ……………. reprezentowany przeze mnie podmiot w trybie art. 37 k.p.a. wniósł 
do …………………………… ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez 
……………... Postanowieniem z dnia ……………… r. otrzymanym w dniu …………. r., 
organ wyższego stopnia odmówił uznania ponaglenia za uzasadnione. 

W niniejszej sprawie mamy również do czynienia z rażącym naruszeniem prawa. Jak 
bowiem stwierdził w wyroku z dnia 30 stycznia 2020 r., III SAB/Wr 1299/19 Wojewódzki 
Sąd Administracyjny siedziba we Wrocławiu: Rażącym naruszeniem prawa będzie stan, w 
którym – bez żadnej wątpliwości i wahań – można stwierdzić, że naruszono prawo w sposób 
oczywisty. Kwalifikacja naruszenia, jako rażące, musi posiadać pewne dodatkowe cechy w 
stosunku do stanu określanego jako naruszenie zwykłe. Podkreśla się także, że dla uznania 
rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające samo przekroczenie przez organ 
ustawowych obowiązków, czyli również terminów załatwienia sprawy. Wspomniane 
przekroczenie musi być znaczne i niezaprzeczalne. Poza tym, rażące opóźnienie w 
podejmowanych przez organ czynnościach winno być w oczywisty sposób pozbawione 
jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia. 

W tym stanie rzeczy skarga na bezczynność …………… jest zasadna. 

Z uwagi na powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

                                                                                      Z poważaniem, 

Załączniki: 
1) odpis skargi wraz z załącznikami, 
2) dowód uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł 

w
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3) kopia ponaglenia do organu wyższego stopnia wraz z dowodem jego wniesienia; oraz 
postanowienie o odmowie uznania ponaglenia za zasadne  

Uwagi:  
➢ art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi: 

§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w 
postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw 
Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. 
§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje 
żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. 
§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o 
ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. 
Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy nie przysługuje stronie, gdy organem, który wydał decyzję, jest konsul. 

➢ zgodnie z art. 53§ 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi: 
Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po 
wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. 
Czyli: skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można złożyć w każdym czasie, 
pod warunkiem UPRZEDNIEGO skierowania ponaglenia do właściwego organu administracji publicznej. 
Teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2020 
r., II SAB/Go 20/20: Wniesienie ponaglenia stanowi warunek dopuszczalności skargi do sądu 
administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ. Warunek ten 
będzie spełniony niezależnie od stanowiska zajętego przez właściwy organ, do którego skierowano 
ponaglenie. Wobec tego nie ma żadnego znaczenia, jaki okres upłynął pomiędzy złożeniem ponaglenia a 
wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, gdyż w odniesieniu do tych skarg takiego wymogu nie 
przewidują przepisy normujące postępowanie sądowoadministracyjne. 
Teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2020 r., III 
SAB/Wr 13/20: Sam fakt fizycznego wpływu do organu w jednej dacie ponaglenia oraz skargi na 
bezczynność nie uzasadnia odrzucenia skargi. Nie jest istotny okres, jaki upłynął pomiędzy złożeniem 
ponaglenia, a wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. Istotnym jest natomiast, aby ponaglenie było 
złożone nie później niż wniesienie do sądu administracyjnego skargi na bezczynność lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania. 

➢ art. 57§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym: 
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 
2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga 

dotyczy; 
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. 

Teza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2020 r., II GSK 139/20: W sytuacji, w 
której zarzuty bezczynności i przewlekłości dotyczą tego samego postępowania prowadzonego przez organ 
administracji ocena ich zasadności może, a nawet powinna być dokonana w ramach jednego postępowania 
sądowoadministracyjnego niezależnie od tego czy wniesiono jedną skargę zawierającą zarzuty dotyczące 
zarówno bezczynności, jak i przewlekłego prowadzenia postępowania, czy też dwie skargi wyodrębniające te 
dwie instytucje prawne (…). 
Tezy postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2019 r., II OSK 2317/19:  
1. O przewlekłym prowadzeniu postępowania w rozumieniu art. 37 § 1 pkt 2 KPA można mówić tylko 

wówczas, gdy jeszcze nie upłynął termin do wydania decyzji określony według przepisów wskazanych w 
art. 37 § 1 pkt 1 KPA, a organ przy dołożeniu należytej staranności mógłby sprawę załatwić przed 
upływem tych terminów. Po ich upływie ocenie może podlegać jedynie stan bezczynności organu. 

2. Przepis art. 57 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozumieć w taki 
sposób, że rozdzielenie skarg następuje tylko wtedy, gdy w jednej skardze organowi zarzuca się 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w więcej niż jednym postępowaniu, to jest takie 
naruszenie przepisów, które nie jest oparte na tym samym stanie faktycznym. Ocena czy organ pozostaje 
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Uwagi: 

Art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi:
§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu 
w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, 
Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.
§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie 
nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, 
przewidziany w ustawie.
§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z 
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez 
skorzystania z tego prawa. Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu, który 
wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje stronie, gdy 
organem, który wydał decyzję, jest konsul.

Zgodnie z art. 53§ 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi:
Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w 
każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.
Czyli: skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można złożyć w 
każdym czasie, pod warunkiem UPRZEDNIEGO skierowania ponaglenia do właściwego 
organu administracji publicznej.
Teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 
kwietnia 2020 r., II SAB/Go 20/20: Wniesienie ponaglenia stanowi warunek dopuszczalności 
skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania przez organ. Warunek ten będzie spełniony niezależnie od stanowiska 
zajętego przez właściwy organ, do którego skierowano ponaglenie. Wobec tego nie ma 
żadnego znaczenia, jaki okres upłynął pomiędzy złożeniem ponaglenia a wniesieniem 
skargi do sądu administracyjnego, gdyż w odniesieniu do tych skarg takiego wymogu nie 
przewidują przepisy normujące postępowanie sądowoadministracyjne.
Teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z dnia 
21 kwietnia 2020 r., III SAB/Wr 13/20: Sam fakt fizycznego wpływu do organu w jednej 
dacie ponaglenia oraz skargi na bezczynność nie uzasadnia odrzucenia skargi. Nie jest 
istotny okres, jaki upłynął pomiędzy złożeniem ponaglenia, a wniesieniem skargi do sądu 
administracyjnego. Istotnym jest natomiast, aby ponaglenie było złożone nie później niż 
wniesienie do sądu administracyjnego skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 

postępowania.

Art. 57§1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnym:
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto 
zawierać:
1. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
2. oznaczenie organu, którego działania,  bezczynności  lub przewlekłego prowadzenia 

postępowania skarga dotyczy;
3. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Teza wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2020 r., II GSK 139/20: W 
sytuacji, w której zarzuty bezczynności i przewlekłości dotyczą tego samego postępowania 
prowadzonego przez organ administracji ocena ich zasadności może, a nawet powinna 
być dokonana w ramach jednego postępowania sądowoadministracyjnego niezależnie 
od tego czy wniesiono jedną skargę zawierającą zarzuty dotyczące zarówno bezczynności, 
jak i przewlekłego prowadzenia postępowania, czy też dwie skargi wyodrębniające te dwie 
instytucje prawne (…).
Tezy postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2019 r., II OSK 
2317/19: 
1. O przewlekłym prowadzeniu postępowania w rozumieniu art. 37 § 1 pkt 2 KPA można 

mówić tylko wówczas, gdy jeszcze nie upłynął termin do wydania decyzji określony 
według przepisów wskazanych w art. 37 § 1 pkt 1 KPA, a organ przy dołożeniu należytej 
staranności mógłby sprawę załatwić przed upływem tych terminów. Po ich upływie 
ocenie może podlegać jedynie stan bezczynności organu.

2. Przepis art. 57 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy 
rozumieć w taki sposób, że rozdzielenie skarg następuje tylko wtedy, gdy w jednej skardze 
organowi zarzuca się bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w więcej 
niż jednym postępowaniu, to jest takie naruszenie przepisów, które nie jest oparte na tym 
samym stanie faktycznym. Ocena czy organ pozostaje bezczynny i czy postępowanie 
prowadzone było przewlekle, winna być dokonana w jednym postępowaniu niezależnie 
od tego, czy wniesiono jedną skargę zawierającą zarzuty dotyczące zarówno bezczynności, 
jak i przewlekłego prowadzenia postępowania, czy też dwie skargi wyodrębniające te 
dwie instytucje prawne.

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25011793&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true


34 35

Zg
łoszen

ie org
an

izacji

…………….., dnia ……………. r.  1

Organizacja ekologiczna:  

…………………………………… 

nazwa organizacji  

……………………………….. 

adres 

………………………………….. 

numer KRS lub REGON 

…………………………………… 

adres e-mail 

………………………… 

………………………….. 

oznaczenie i adres organu 

Dotyczy: postępowania o sygnaturze ……….. 

Zgłoszenie przez organizację ekologiczną udziału  

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 

W imieniu organizacji społecznej posiadającej status organizacji ekologicznej działającej 

pod nazwą ………………. z siedzibą w ……………………; działając na podstawie art. 44 
ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko zgłaszam udział reprezentowanej przeze mnie organizacji w postępowaniu 
wymagającym udziału społeczeństwa, a mającym za przedmiot ……………………………..; 
znak sprawy ……………...  

Uzasadnienie 
Zgłaszamy udział reprezentowanej przez nas organizacji ekologicznej w 

postępowaniu mającym za przedmiot ……………… (należy wskazać zwięźle, czego 
sprawa dotyczy), które to postępowanie wymaga udziału społeczeństwa na podstawie art. … 
ustawy z dnia ………….. r. 

      Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma1

Według naszej wiedzy postępowanie w sprawie zostało wszczęte w …………. r. i 
aktualny jego stan przedstawia się następująco ………….  

Oświadczamy, iż niniejsze zgłoszenie w pełni spełnia przesłanki, o których mowa w 
art. art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

Zgłaszający posiada status organizacji ekologicznej tj. organizacją społeczną, której 
statutowym celem jest ochrona środowiska polegająca na ………………….. Na dowód 
powyższego przedkładamy w załączeniu kopię naszego Statutu stowarzyszenia 
zarejestrowanego/ Regulaminu stowarzyszenia zwykłego/ Statutu fundacji /Aktu 
założycielskiego. W przywołanym wyżej dokumencie w paragrafie/ ustępie/ punkcie  
o numerze …….. wskazano, że organizacja prowadzi działalność, jak wyżej. Celem 
wyeliminowania wszelkich wątpliwości, potwierdzamy, że działalność tą faktycznie 
wykonujemy będąc od lat aktywnym działaczem na polu organizacji pozarządowym 
angażujących się w sferę ochrony środowiska.  

W imieniu reprezentowanej przez nas organizacji oświadczamy również, że prowadzi ona 
działalność w zakresie ochrony środowiska od ……………. r. tj. dłużej niż 12 miesięcy przed 
wszczęciem postępowania, do którego zgłaszamy swój udział. Na dowód powyższego 
przedkładamy informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - odpis 
aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Względnie, jeżeli organizacja 
ekologiczna nie jest wpisana do ww. rejestru: Na dowód powyższego przedkładamy kopię 
umowy założycielskiej / umów z kontrahentami / porozumień / listów intencyjnych / wydruk 
ze strony internetowej potwierdzające działalność naszego podmiotu od co najmniej 12 
miesięcy w zakresie ochrony środowiska.  

Jednocześnie z tzw. ostrożności – w razie uznania, że nasza organizacja nie spełnia 
przesłanek z art. 44 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko – składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w opisanym na 
wstępie pisma postępowaniu na podstawie art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Dodatkowo więc zastrzegamy, że za dopuszczeniem Wnioskodawcy do postępowania 
przemawia interes społeczny …………………. (skonkretyzować dopuszczeniem 
Wnioskodawcy do postępowania). 

w
zó r

w
zó r
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Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.  

..................................................... .............................................. 
miejscowość i data      podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 
1) wydruk z Centralnej Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego/ inne …………… 
2) kopia Statutu/ Regulaminu/Aktu założycielskiego  

Otrzymują: 
1) Adresat 
2) a/a 

Uwagi:  
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 
1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w 

określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli 
prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 
miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego nie stosuje się.  

2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania 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 
prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na 
prawach strony.  

3. 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. 

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy 
zażalenie. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 10) ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 
organizacji ekologicznej to organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona środowiska; 
➢ Organizacja ekologiczna jest szczególnym rodzajem organizacji społecznej zdefiniowanej w k.p.a.  
➢ Od innych organizacji społecznych organizację ekologiczną odróżnia przedmiot jej działalności, czyli 

ochrona środowiska. 
➢ Ochrona środowiska nie musi być wyłącznym celem działalności organizacji ekologicznej. 
➢ Ale organizacja musi prowadzić działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 12 

miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania co do którego zgłasza swój udział. 
➢ Przedmiot działalności organizacji ekologicznej może zostać opisany jako ochrona środowiska w ogóle, 

ochrona wybranego elementu środowiska, czy jako ochrona środowiska we wskazanym miejscu. 

w
zó r

Uwagi: 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko:
1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć 

uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, 
uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w 
zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed 
dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego nie stosuje się. 

2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania 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 prowadzonym przez organ 
pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci 
uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja 
uczestniczy na prawach strony. 

3. 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.

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji 
ekologicznej służy zażalenie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 10) ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko:
organizacja ekologiczna to organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona 
środowiska.
• Organizacja ekologiczna jest szczególnym rodzajem organizacji społecznej zdefiniowanej 

w k.p.a. 
• Od innych organizacji społecznych organizację ekologiczną odróżnia przedmiot jej 

działalności, czyli ochrona środowiska.
• Ochrona środowiska nie musi być wyłącznym celem działalności organizacji ekologicznej.
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• nowym polem aktywności organizacji ekologicznych stała się też walka z produktami 
nowoczesnej biotechnologii (…)

Istotne jest również właściwe rozumienie zwrotu: „postępowanie 
wymagające udziału społeczeństwa”. W wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r. 
IV SA/Wa 1665/13 stwierdzono: W obecnym stanie prawnym zastrzeżeń nie powinno 
wywoływać określenie spraw, w których organizacje ekologiczne mogą zgłosić swój 
udział. Określono bowiem bardzo precyzyjnie, że są to sprawy, w których powinien być 
zagwarantowany udział społeczeństwa. W obecnym stanie prawnym, aby mogło to 
mieć miejsce, konkretny przepis prawa materialnego musi takie prawo przyznawać. 
Tymi przepisami są m.in. art. 36 ust. 1 w zw. z art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o 
mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 36, 
poz. 233).
Czyli nie ma jednego przepisu prawa, w którym zawarty byłby katalog postępowań 
wymagających udziału społeczeństwa. Przykłady takich spraw można znaleźć w ustawie o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
A. art. 79 ust. 1: Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ 

właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, 
w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

B. art. 98 ust. 4: Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, regionalny 
dyrektor ochrony środowiska występuje do organu, o którym mowa w art. 96 ust. 1, o 
zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33–36 i 38, przekazując 
temu organowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 
art. 98 ust. 1: Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar 
Natura 2000.

Wyjaśnienie: 
1. Wzajemna relacja pomiędzy art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku a 

art. 31 k.p.a.
za wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 
6 sierpnia 2018 r.II SA/Gl 341/18: Art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) 
stanowi lex specialis wobec art. 31 Kodeku postępowania administracyjnego. Tym 
samym w tych kategoriach spraw, w których ustawodawca przewidział możliwość 

• Ale organizacja musi prowadzić działalność statutową w zakresie ochrony środowiska 
przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania co do którego zgłasza 
swój udział.

• Przedmiot działalności organizacji ekologicznej może zostać opisany jako 
ochrona środowiska w ogóle, ochrona wybranego elementu środowiska, czy 
jako ochrona środowiska we wskazanym miejscu. Teza z wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego siedziba w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. 
II SA/Sz 1026/16: Uzasadnienie udziału konkretnej organizacji ekologicznej działającej w 
zakresie ochrony środowiska w danym postępowaniu administracyjnym, stosownie do 
treści art. 3 ust. 1 pkt 10 i 44 ust. 2 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), musi wynikać 
bezpośrednio z jej statutu, bądź regulaminu. Postanowienia tego aktu ustrojowego nie 
muszą być precyzyjne. Czasami może wystarczyć przepis nakładający obowiązek 
dbałości o jakiś element środowiska. Cel ten musi jednak pozostawiać w związku z 
przedmiotem konkretnego postępowania administracyjnego.

Za wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 
r., II SA/Sz 1026/16, należy wskazać, że: 
a. W literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie przyjmuje się, że  pojęcie ochrony 

środowiska ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 
4 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 920/13, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 20 lipca 2011 r., 
sygn. akt II SA/Sz 980/10). 

b. Przedmiotem aktywności ruchów ekologicznych jest wszystko, co mieści się w pojęciu 
środowiska i jego ochrony oraz walki z zanieczyszczeniami. (…) Istnieją organizacje 
zajmujące się ogólnie ekologią, np. edukacją społeczeństwa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, czy działalnością wydawniczą. Wśród organizacji ekologicznych występuje też 
nurt przyrodniczo-konserwatorski, czy też związany z późn. zm. klimatycznymi. 

c. Ponadto, w nowych warunkach ustrojowych w Polsce, wraz ze wzrostem rozwoju 
cywilizacyjnego, organizacje ekologiczne zajmują się nie tylko ochroną przyrody i 
krajobrazu, ale również:
• niezrównoważoną konsumpcją, 
• odpadami, 
• opakowaniami, 
• otyłością dzieci i młodzieży, czy też 
• wzrostem osobistego zadłużenia. 
• organizacje ekologiczne sygnalizują również wiele nieprawidłowości związanych z 

planami zagospodarowania przestrzennego.
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udziału społeczeństwa, może uczestniczyć tylko ta grupa organizacji społecznych, która 
spełnia wymogi określone w art. 44 ust. 1 ww. ustawy.
Przy czym ogólny wniosek jest taki, że zasady korzystniejsze dla organizacji społecznych 
są zasady udziału w postępowaniu w przypadkach określonych w art. 44 – udział 
organizacji ekologicznej 

Zaznaczenia również wymaga, że istnieje szereg regulacji prawnych, które zastosowanie 
art. 31 k.p.a. wyłączają. Przykładowo:
a. art. 185 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska: W postępowaniu o wydanie 

pozwolenia nie stosuje się art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego (chodzi 
o pozwolenia dotyczącego eksploatacji instalacji powodująca wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wytwarzanie 
odpadów).

b. art. 28 ust. 3. Ustawy – Prawo budowlane: Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania 
administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.  
Ale zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy: Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu 
w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie 
z przepisami 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 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471).

2. Różnice pomiędzy art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku a art. 31 k.p.a.
1. Art. 44 dotyczy wyłącznie organizacji ekologicznych.
2. Organizacje społeczne powołujące się na art. 31 k.p.a. muszą złożyć wniosek o udział 

w postępowaniu, który musi zawierać uzasadnienie, że udział w postępowaniu jest 
uzasadniony celami statutowymi danej organizacji, a za jej udziałem w postępowaniu 
przemawia interes społeczny.

3. Organizacja ekologiczna dla uczestnictwa w postępowaniu wystarczy, że poinformuje 
o swojej chęci i powoła się na cele statutowe.

4. Na gruncie k.p.a. organ wydaje postanowienie o dopuszczeniu organizacji do udziału 
w postępowaniu lub o odmowie dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu; 
w przypadku art. 44 postanowienie wydawane jest tylko w przypadku odmowy.

5. Organizacja ekologiczna powołująca się na art. 44 może złożyć odwołanie, nawet jeżeli 
nie brała udziału w postępowaniu przed organem I instancji, o ile jest to uzasadnione 
jej celami statutowymi.

6. Organizacja ekologiczna powołująca się na art. 44 może złożyć skargę do sądu 
administracyjnego, nawet jeżeli nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, 
o ile jest to uzasadnione jej celami statutowymi.

W
n

iosek o kon
trolę W

IO
Ś

…………….., dnia ……………. r.1

Wnioskodawca:  
…………………………………………….
        imię i nazwisko/ nazwa; adres 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w ………………
………………………………….
…………………………………
                (adres)

Wniosek o podjęcie kontroli interwencyjnej w zakładzie przemysłowym 

Działając w imieniu ……………… z siedzibą w ……………../ w mieniu własnym, 
z uwagi na to, że do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. kontrola podmiotów 
korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) w zakresie przestrzegania 
przepisów 
o ochronie środowiska, przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze 
środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska, zwracam się z wnioskiem o podjęcie 
kontroli interwencyjnej podmiotu działającego pod firmą ………… w …………….. 
prowadzącego działalność 
w zakresie przetwarzania odpadów …….. dla regionu ………... Składam przedmiotowy 
wniosek ponieważ z wykorzystywanej przez wspomniany podmiot na potrzeby prowadzonej 
działalności instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wydobywają się od co 
najmniej 2 dni emisje o intensywnym zapachu, co może skutkować pogorszeniem stanu 
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Mieszkam w 
pobliżu ww. zakładu i do tej pory takie sytuacje nie miały miejsca. Ulatniające się substancje 
są bez problemu wyczuwalne w powietrzu, tworzą rodzaj chmury nad zakładem i okolicą. 

Z powyższych względów uważam, że podjęcie kontroli interwencyjnej jest niezbędne i 
powinno odbyć się możliwe szybko.

Żądam zachowania w poufności moich danych osobowych wymienionych w niniejszym 
wniosek. Wnoszę jednocześnie o poinformowanie mnie o wynikach przeprowadzonej 
kontroli. 

..................................................... ..............................................
miejscowość i data podpis wnioskodawcy

1      Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma

w
zó r
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N
aru

szen
ie u

ch
w

ały an
tysm

og
ow

ej

…………….., dnia ……………. r.  1

...................................................................... 
imię nazwisko osoby składającej zawiadomienie 
……………………………………………… 
adres  
względnie: 
………………………………………….  
adres e-mail, nr telefonu 

……………………………. 
……………………………. 

                                                                                                   

Wniosek o przeprowadzenie kontroli  
w trybie art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska  

Ja niżej podpisany/ podpisana ……………………..; działając na podstawie art. 63 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 241 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, sk ładam wniosek o prowadzenie przez Wójta gminy  2

……………………………….. kontroli pod kątem: 
1. przestrzegania zakazu termicznego przekształcania odpadów na posesji 

zlokalizowanej w ………. przy ul. ……………….. ; 
2. przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, tj. uchwały Sejmiku Województwa 

…………… nr ……….  z dnia ………… r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa ……….. ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw ……….. 

U Z A S A D N I E N I E 
(przykładowe) 

Zgodnie z art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska – w tym w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych. 
Kontrole mogą być prowadzone przez upoważnionych do tego pracowników urzędów gmin. 
W czasie kontroli pracownik ma prawo wstępu na teren nieruchomości prywatnych w 
godzinach od 6 do 22, może przeprowadzić badania i wykonać inne niezbędne czynności 
kontrolne, w tym pobrać próbki z paleniska.  

W przypadku natomiast stwierdzenia, że kontrolowany podmiot popełnił wykroczenie o 
którym mowa w 

     Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma1

w
zó r

➢ art. 191 ustawy o odpadach, zgodnie z którym: Kto, wbrew przepisowi art. 155, 
termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią 
odpadów podlega karze aresztu albo grzywny lub  

➢ art. 334 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym: Kto nie 
przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku 
województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny; 

wójt lub osoba przez niego upoważniona występuje w roli oskarżyciela publicznego. 

Od dawna jestem sąsiadem Pana/Pani …………. będącego właścicielem nieruchomości 
posadowionej w ……………. przy ul. ……………. Nawyki tej osoby odnośnie 
„pozbywania” się pewnych odpadów pomimo tego, że tak wiele mówi się o zanieczyszczeniu 
środowiska od wielu lat nie uległy zmianie. Pan/Pani …………….. kontynuuje spalanie na 
swojej posesji odpadów w postaci kartonów/ płyt pilśniowych/ plastikowych butelek/ torebek 
foliowych/trawę/ pozostałości roślinne/książek/inne. Opisany stan rzeczy mogę stwierdzić 
samodzielnie ponieważ powyższe działania skutkują dość regularnym (średnio raz na dwa 
tygodnie) wydobywaniem się i unoszeniem gryzącego, uciążliwego dymu i to w dużej ilości, 
w stronę okolicznych zabudowań mieszkalnych. Z mojej posesji, przez płot, bez trudu mogę 
zobaczyć palące się ognisko/ przydomowy kominek, w którym odbywało się spalanie. 
Systematycznie wykonuję dokumentację fotograficzną tych zdarzeń. Na moje sugestie 
dotyczące zaprzestania tych praktyk, że stanowi to naruszenie prawa, w tym uchwały 
antysmogowej, właściciel posesji reaguje raczej agresywnie, deklarując, że na swoim będzie 
robił to, co mu się podoba.  

Nie ulega wątpliwości, że podawany do wiadomości publicznej poziom zanieczyszczeń 
w naszej miejscowości utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie, a wysokie poziomy 
zanieczyszczenia powietrza stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców 
gminy. W interesie publicznym zatem leży, aby organy administracji publicznej podejmowały 
wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.   

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.  

..................................................... .............................................. 
miejscowość i data      podpis wnioskodawcy w

zó r
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U
ch

w
ałod

aw
cza in

icjatyw
a ob

yw
atelska

…………….., dnia ……………. r.  1

……………………………………….  
Imię (imiona) i nazwisko  
……………………………………….  
Adres zamieszkania  
………………………………………. 
Numer PESEL  

Do Rady Gminy …………….. 

Oświadczenie o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą   2

Oświadczam, że występuję z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i wnoszę pod 
o b r a d y R a d y G m i n y p r o j e k t u c h w a ł y w 
sprawie ..................................................................................... 

Uchwała określa (przedmiot uchwały) ................................................................................. 

Czynności związane z przygotowaniem oraz promocją projektu uchwały prowadzi 
Komitet pod nazwą: Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy 
………….. w sprawie …………………………. 

Oświadczam, że posiadam czynne prawa wyborcze do Rady Gminy …………. 

..................................................... .............................................. 
miejscowość i data      podpis wnioskodawcy 

      Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma1

 art. 41a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 2

1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z 
obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.  
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć: 1) w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 
100 osób; 2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób; 3) w gminie powyżej 20 000 
mieszkańców – co najmniej 300 osób.  
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad 
rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia 
złożenia projektu.  
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu 
podczas prac rady gminy.  
5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady 
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 
formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

w
zó r

Uwagi

Wyjaśnienie: Zgodnie z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska:
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują 

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
objętym właściwością tych organów. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych 
pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub 
gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Oznacza to, że wniosek o przeprowadzenie kontroli można skierować do wszystkich, 
wymienionych w ww. przepisie podmiotów, a nie tylko do wójta gminy. 
Zaznaczyć też należy jeszcze dwie kwestie:
• Wymienione w art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska podmioty, to podmiotu 

z systemu samorządu terytorialnego, a przepis ten dotyczy wykonywania przez nie 
kontroli przestrzegana przepisów ochrony środowiska. Nie zmienia to faktu, że również 
podmioty z systemu administracji rządowej mogą i będą taką kontrolę sprawować np. 
Inspekcja Ochrony Środowiska. 

• Uprawienia kontrolne przyznane podmiotom wymienionym w art. 379 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska dotyczą nie tylko przepisów prawa ochrony środowiska, 
które mieszczą się we właściwości organów samorządu terytorialnego, ale wszystkich 
przepisów ochrony środowiska. 

W sposób ogólny właściwość podmiotów wymienionych w art. 379 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska została zakreślona w art. 378 ww. ustawy.
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…………….., dnia ……………. r.  3

Komitet inicjatywy uchwałodawczej  
projektu uchwały Rady Gminy w sprawie ………………………………….. 

Do Rady Gminy …………….. 

Wniosek w sprawie wniesienia projektu uchwały 
do rozpatrzenia przez Radę Gminy …………….. 

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

W załączeniu przekazuję …...….. (wskazać ilość) oświadczeń o wystąpieniu z 
obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i wnoszę pod obrady Rady Gminy projekt uchwały w 
sprawie ..........................................  4

Uchwała określa (przedmiot uchwały) ................................................................................  5

  
Czynności związane z przygotowaniem oraz promocją projektu uchwały prowadzi 

Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy ……… w sprawie 
…………. zgodnie z informacją o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej złożoną 
do Urzędu Gminy w ………….. w dniu……....…………..  

..................................................... .............................................. 
miejscowość i data                    podpis pełnomocnika Komitetu  

W załączeniu:  
uchwała Komitetu inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy …….. w 
sprawie ……….. z dnia ............................... w sprawie wskazania osoby/osób uprawnionej/
nych do reprezentowania Komitetu

      Należy wpisać nazwę miejscowości i datę złożenia pisma3

    Projekty obywatelskie nie mogą dotyczyć spraw, dla których obowiązujące przepisy prawa przewidują 4

wyłączną właściwość innych podmiotów na zasadzie wyłącznej inicjatywy uchwałodawczej np. wyłączna 
inicjatywa  uchwałodawcza organu wykonawczego w zakresie przygotowania projektu uchwały budżetowej.

     wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 2 lipca 2019 r., III SA/Gl 5

434/19: Projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców gminy powinien odzwierciedlać ich stanowisko w 
sprawie, a zatem nie może ograniczać się do skierowania do organu uchwałodawczego gminy ogólnej idei i 
zlecenie nadania jej formy uchwały burmistrzowi, gdyż przyjęcie takiej zasady powodowałoby, że 
projektowana uchwała stanowiłaby inicjatywę tego podmiotu, a nie grupy mieszkańców. Projekt, przed 
rozpoczęciem jego procedowania przez organ uchwałodawczy, powinien być zaakceptowany przez określoną 
grupę mieszkańców, a zatem nie może mieć jedynie ogólnego charakteru, a powinien odzwierciedlać wolę 
wnioskodawców. 

w
zó r
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