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Koalicja Klimatyczna i Fundacja ClientEarth Poland składają do Rzecznika Praw
Obywatelskich skargę w sprawie dostępu społeczeństwa do sądu w sprawach
ochrony środowiska.

Od trzech miesięcy zrzeszająca polskie organizacje ekologiczne Koalicja Klimatyczna wraz z
Fundacją ClientEarth Poland, wskazują na szkodliwą dla samorządności nowelizację ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Największe wątpliwości budzi przepis, w myśl którego grupa społeczna może przystąpić do
postępowania sądowego lub administracyjnego jako strona tylko pod warunkiem, że rozpocz ęła
działalność minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia pierwszej instancji. Oznacza to
praktyczne odebranie prawa głosu małym, lokalnym stowarzyszeniom obywateli, powstającym
po to, by kontrolować inwestycje szczególnie groźne dla środowiska.
– Nowelizacja narusza Konstytucję, dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko oraz ratyfikowaną przez nasz kraj Konwencję z Aarhus, regulującą dostęp
społeczeństwa do informacji i do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowi ska
– wylicza Robert Rybski, prawnik z ClientEarth. – W tej chwili, by wziąć udział w postępowaniu
wymagającym udziału społeczeństwa, organizacja ekologiczna zgłaszająca chęć udziału w tym
postępowaniu, musi jedynie powołać się na swoje cele statutowe. Uznanie, że warunkiem
wiarygodności jest istnienie organizacji dłużej niż rok, nie ma żadnego merytorycznego
uzasadnienia.
Koalicja Klimatyczna oraz Fundacja ClientEarth zwracały wielokrotnie uwagę na niedopuszczalny
charakter tych zmian. Ustawa w obecnym kształcie bywa uciążliwa zarówno dla inwestorów, jak
i władz samorządowych, ale nowy projekt nie przynosi dobrych rozwiązań. Przepisy,
motywowane rzekomo koniecznością powstrzymania „ekoterrorystów” i stowarzyszeń
zajmujących się wyłudzaniem pieniędzy od inwestorów, w rzeczywistości ograniczają wyłącznie
swobodę niewielkich, lokalnych grup obywatelskich, zaangażowanych w proces decydowania o
najbliższym otoczeniu. Dlatego też na etapie konsultacji społecznych, Koalicja Klimatyczna i
ClientEarth Poland proponowały, by poprawki odrzucić. Rząd pozostał jednak przy swojej wersji,
próbując usunąć z procesu decyzyjnego tych, którzy są nim najbardziej zainteresowani, czyli
aktywnych obywateli. Stąd konieczność interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.
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