
OPINIA PRAWNA

niezależnego zespołu specjalistów

z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

powołanego przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Lokatorów

Stan prawny na d. 26 lipca 2014 r.

W odpowiedzi na przedstawione pytanie następującej treści:

Czy na dotychczasowym etapie procedowania Studium, które rozpoczęto na mocy 

uchwały XLI/612/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 r. dochowano trybu 

konsultacji, o którym mowa w art. 39 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 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i czy gmina ma obowiązek 

ten tryb zastosować?

Na podstawie:

− art. 91 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, 

poz. 594 ze zm.); 

− art. 11, art. 28 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2012, poz. 647 ze zm.); 

− art. 3 ust. 1 pkt. 14, art. 39, art. 46, art. 48, art. 55 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. 2013, poz. 1235 ze zm.) – 

niżej jako Ustawa

oraz dokumentów wziętych pod uwagę podczas sporządzania opinii w postaci:

1. Obwieszczenia Prezydenta Miasta Poznania o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 

(znak MPU-OR/5014-1/Ys/12; 10969/13);

2. Prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu Studium i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (znak MPU-OR/5014-1/Ys/12; 

8268/13);

należy stwierdzić, co następuje:
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Gmina na dotychczasowym etapie procedowania Studium nie zastosowała trybu konsultacji, o 

którym mowa w art. 39 ustawy, choć jest do tego zobowiązana. Należy odróżnić dwa tryby 

konsultacji: pierwszy, o którym mowa w art. 11 pkt. 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym dotyczy projektu Studium, drugi zaś, o którym mowa w art. 39 Ustawy, dotyczy 

Prognozy oddziaływania na środowisko.

Obydwa tryby konsultacji mogły być przeprowadzane w tym samym czasie (Studium i Prognoza są 

dokumentami pozostającymi ze sobą w ścisłym związku funkcjonalnym), jednakże każdy z nich 

powinien zostać wywołany jako odrębny, ze wskazaniem właściwej mu podstawy prawnej w 

obwieszczeniu o wyłożeniu Studium. Wnioski i uwagi, stosownie do trybu, w którym są składane, 

powinny być rozpatrywane w odniesieniu do projektu Studium albo w odniesieniu do Prognozy 

(por. uzasadnienie wyroku NSA o sygn. II OSK 255/10). Nie wywołanie trybu konsultacji, o 

którym mowa w art. 39 Ustawy, stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania Studium i jako 

takie stanowi przesłankę dla stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta o jego przyjęciu 

przez Wojewodę (por. uzasadnienie wyroku WSA o sygn. II SA/Łd 661/09).

Tryb konsultacji, o którym mowa w art. 39 Ustawy może być wywołany niezależnie od 
procedury, o której mowa w art. 11 pkt. 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym już po wyłożeniu projektowanego Studium, nie później jednak niż do zakończenia 
postępowania w sprawie przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Postępowanie to zaś trwać może nie później niż do zamknięcia prac nad projektem dokumentu 
planistycznego, czyli do osiągnięcia wersji nadającej się do przedstawienia Radzie Miasta w myśl 
art. 11 pkt. 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, który podlega 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, bierze pod uwagę:

1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

2. opinie organów – w przedmiotowym wypadku – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i 

państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

3. uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Udziałowi społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów poświęcono rozdział 3 

ustawy (art. 39-43), tam też sformowano obowiązującą procedurę w tym zakresie obejmującą 

sposób i termin wnoszenia uwag i wniosków.
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Art. 46 Ustawy wśród projektów dokumentów podlegających przeprowadzeniu 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w pkt. 1 wymienia m.in. Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast poprzez Strategiczną ocenę 

oddziaływania na środowisko zgodnie z definicją wyrażona w art. 3 ust. 1 pkt. 14 Ustawy rozumie 

się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, 

strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko;

b) sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko;

c) uzyskanie wymaganych Ustawą opinii;

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Udział społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym Strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko odbywa się zgodnie z rozdziałem 3 Ustawy, ponieważ Ustawodawca nie wyłączył 

tego trybu spod regulacji przedmiotowej ustawy. Jednocześnie z treści art. 3 ust. 1 pkt. 14 Ustawy 

wynika, iż strategiczna ocena oddziaływania na środowisko stanowi odrębne postępowanie (choć 

funkcjonalnie powiązane z procedowaniem dokumentu planistycznego). To odrębne postępowanie 

wymaga we własnym zakresie zapewniania udziału społeczeństwa (art. 3 ust. 1 pkt. 14 lit. d). Stąd 

też nie można uznać, iż konsultacje, o których mowa w art. 11 pkt. 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym jako element postępowania w sprawie Studium, wyczerpują 

udział społeczeństwa także w postępowaniu odrębnym obejmującym przeprowadzenie 

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami 

(w przedmiotowym wypadku z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym), odstąpić od przeprowadzenia Strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko (art. 48 ust. 1 Ustawy), lecz w wypadku 

Studium tylko wówczas, gdy dokument ten wprowadza niewielkie modyfikacje do przyjętego już 

dokumentu lub projektu dokumentu (art. 48 ust. 1a Ustawy).
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Jako że obecny projekt Studium nie modyfikuje przyjętego dokumentu lub projektu, lecz stanowi 

nowy dokument planistyczny, zastępujący w całości poprzednie Studium, wyłączenie, o którym 

mowa w art. 48 Ustawy nie miało tu zastosowania. Dla Studium przeprowadzono Strategiczną 

ocenę oddziaływania na środowisko, czego rezultatem była wyłożona wraz z jego projektem 

Prognoza oddziaływania na środowisko (znak MPU-OR/5014-1/Ys/12; 8268/13), jednakoż w 

postępowaniu tym nie zapewniono możliwości udziału społeczeństwa, a tym samym zgodnie z art. 

3 ust. 1 pkt. 14 Ustawy -- ocenę tę przeprowadzono w sposób niewłaściwy.

Ponieważ uwagi i wnioski składane w postępowaniu w przedmiocie przeprowadzenia 

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogły wpłynąć istotnie na jej kształt i poprzez to 

na rozstrzygnięcia merytoryczne zawarte w Studium, tym samym należy uznać niezapewnienie 

udziału społeczeństwa w tym postępowaniu za istotne naruszenie trybu sporządzania samego 

dokumentu planistycznego, kwalifikowane w art. 28 ust. 1 Ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Naruszenie to w razie przyjęcia Studium w drodze uchwały 

Rady Gminy stanowi przesłankę wystarczającą dla stwierdzenia jej nieważności przez Wojewodę 

w trybie art. 91 Ustawy o samorządzie gminnym.

Na powyższy skutek wskazywać może Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Łodzi z dnia 14 października 2009 r. o sygn. II SA/Łd 661/09 oddalający skargę gminy (miasto 

Tomaszów Mazowiecki) na zarządzenie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność uchwały o 

przyjęciu Studium m.in. z uwagi na nie zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu 

dotyczącym przeprowadzania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu 

wyroku czytamy:

„Zwłaszcza rację ma Wojewoda, twierdząc, że w podstawie prawnej obwieszczenia 

Prezydenta  (...) o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (...) wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko, powołano wyłącznie art. 11 pkt. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, pomijając przy tym przepis art. 39 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”.
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Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniem z dnia 19 kwietnia 2014 r. o sygn. 

II OSK 255/10 podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, oddalając skargę kasacyjną gminy, w 

uzasadnieniu wyroku podnosząc, iż „Dokumentem, który jest udostępniany społeczeństwu w celu 

umożliwienia wnoszenia uwag i wniosków jest nie tylko projekt Studium /zmiany Studium/ 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lecz także prognoza oddziaływania 

na środowisko”.

Odnosząc się do powyższego, należy stwierdzić, iż również w obwieszczeniu 

Prezydenta Miasta Poznania dotyczącym wyłożenia Studium wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko (MPU-OR/5014-1/Ys/12; 10969/13), pominięto art. 39 Ustawy i tym samym nie 

dopuszczono udziału społeczeństwa poprzez składanie uwag i wniosków w zakresie drugiego z 

tych dokumentów: Prognozy oddziaływania na środowisko.

Tryb konsultacji, o którym mowa w art. 39 Ustawy jako niezależny od tego, o którym 

mowa w art. 11 pkt. 10 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może być 

wywołany przez organ opracowujący projekt dokumentu (prezydenta miasta) także po wyłożeniu 

dokumentu planistycznego, jednakże z uwagi na art. 3 ust. 1 pkt. 14 lit. d. ustawy, nie później niż 

do zakończenia postępowania w sprawie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Postępowanie to może trwać do zakończenia prac nad projektem dokumentu, czyli do sięgnięcia 

jego ostatecznej wersji, nadającej się do przedstawienia radzie miasta wraz z lista 

nieuwzględnionych uwag zgodnie z art. 11 pkt. 12 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.

W związku z powyższym wywodzi się jak na wstępie.

Za zespół —

Członek WSL Piotr Krzyżaniak

Członkini Zarządu WSL Katarzyna Czarnota
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