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Zasada przezorności a instytucja obszarów Natura 2000

Uwagi wstępne

Elementami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania każdej gałęzi prawa są ogól-
ne zasady. Stanowią one podstawowe wytyczne, które są przydatne zarówno w proce-
sie tworzenia prawa, jak i jego stosowania oraz wykładni. W przypadku prawa ochrony 
środowiska zasady ogólne są spójne z prawem unijnym, a najważniejsze z nich wynika-
ją z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska2 (dalej jako: p.o.ś.) oraz 
z 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 
środowisko3 (dalej jako: u.u.i.ś. lub ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko). Jedną z zasad zawartych w pierwszej z wymienionych ustaw jest zasada prze-
zorności, która zostanie przeanalizowana w dalszej części artykułu. Zasadę tę, tak jak po-
zostałe, należy traktować jako normę nadrzędną z uwagi na jej treść, natomiast wynikają-
ce z niej rozwiązania powinny być traktowane jako podstawowe kryteria interpretacyjne4.

Z uwagi na tematykę niniejszego studium należy odnieść się również do istoty systemu 
Natura 2000, który powstał celem zachowania dziedzictwa przyrodniczego naszego kon-
tynentu i wdrażany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym 
również przez Polskę. Podstawą prawną funkcjonowania tego systemu są dwie dyrekty-
wy unijne: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa5 (dalej jako: dyrektywa ptasia) oraz dyrekty-

1 Autorka jest asystentką w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego.

2 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 672.
3 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.
4 K. Szuma, Prawo ochrony środowiska. Zarys wykładu. Wybór materiałów, tez, orzeczeń sądów, kazusów oraz 

testów, Warszawa 2013, s. 3.
5 Dz. Urz. UE L 20 z 2010 r., s. 7, ze zm.
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wa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory6 (dalej jako: dyrektywa siedliskowa). Wskazane akty prawne na-
kładają na państwa członkowskie UE przede wszystkim obowiązek zapewnienia siedli-
skom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach dyrektywy siedliskowej 
i ptasiej warunków sprzyjających ich ochronie.

W Polsce obszary Natura 2000 stanowią wyodrębnioną przez ustawodawcę formę 
ochrony przyrody, jednakże zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody7 (dalej jako: u.o.p. lub ustawa o ochronie przyrody) mogą obejmować 
swoim zasięgiem część lub całość obszarów i obiektów będących parkami narodowymi, 
rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi lub obszarami chronionego krajobrazu.

W niniejszym opracowaniu pod rozważania poddane zostaną przejawy zasady prze-
zorności w procedurach dotyczących obszarów Natura 2000.

1. Zasada przezorności w prawie unijnym

W pierwszej kolejności należy odnieść się do art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej8, który stanowi źródło zasady przezorności (zwanej w nim zasadą 
ostrożności). Zasadę tę traktowano jako odruchową reakcję na niepewność występującą 
w przypadku zagrożeń dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia, która odnosi się do praw-
dopodobieństwa, związków kauzalnych i rozmiarów zagrożenia9. Przezorność na gruncie 
prawa unijnego polega na tym, iż mając zasadnicze przypuszczenie spowodowania szko-
dy w środowisku przez określone działanie, należy podjąć działania zapobiegawcze. Co 
istotne, taka powinność występuje jeszcze przed uzyskaniem naukowych dowodów, któ-
re potwierdzałyby słuszność zastosowanej zapobiegliwości. W orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślano, iż już sam stan niepewno-
ści odnośnie do wystąpienia ryzyka, bez potwierdzenia jego nieuchronności i poważnego 
charakteru, może być podstawą do podjęcia odpowiednich środków ostrożności10. Przy-
jęcie tej zasady jest wyrazem wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego, uzna-
wanego za wiodący cel unijnej polityki.

2. Zasada przezorności w wewnętrznym prawie polskim

Wyrazem zasady przezorności na gruncie polskich uregulowań prawnych jest art. 6 ust. 2 
p.o.ś. W myśl przywoływanej regulacji: „Kto podejmuje działalność, której negatywne od-

6 Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992 r., s. 7, ze zm., Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 102.
7 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.
8 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r., Dz. Urz. UE z 30.03.2010 r., C 83/47.
9 K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komen-

tarz, t. 2, Warszawa 2012, s. 1259.
10 Wyrok Sądu [dawniej: Sądu Pierwszej Instancji] z dnia 21 października 2003 r., T-392/02, LEX nr 175683. 
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działywanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując 
się zasadą przezorności, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze”.

Zauważyć wypada, że ustawodawca nie definiuje pojęcia przezorności. Używa zwrotu: 
„kierując się przezornością”. Wyrażenie to stanowi przesłankę wyłączającą odpowiedzial-
ność na zasadzie ryzyka, co oznacza, że szkoda powstała w takich okolicznościach nie 
podlega naprawieniu11. W konsekwencji podmiot korzystający ze środowiska może uwol-
nić się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, iż kierował się zasadą przezorności.

Zakres podmiotowy zasady przezorności został określony bardzo szeroko poprzez 
sformułowanie „kto”, co przesądza o tym, że dotyczy ona każdego, kto dopuszcza się dzia-
łalności mogącej negatywnie wpływać na środowisko. Według niektórych autorów do-
puszczalna byłaby nawet wykładnia rozszerzająca12. Jednakowo rozlegle należy traktować 
zastosowane przez ustawodawcę określenie „działalność”, gdyż nie dotyczy ono wyłącz-
nie działalności gospodarczej. W literaturze przedmiotu wskazuje się natomiast, że zasa-
da przezorności nie znajdzie zastosowania w przypadku działalności o całkowicie niezi-
dentyfikowanym wpływie na środowisko13.

Dokonując dalszej analizy art. 6 ust. 2 p.o.ś., warto zwrócić uwagę na ogólnie sformu-
łowany zwrot: „negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpo-
znane”, który daje niezwykle dużą swobodę w dokonywaniu oceny przez właściwe organy. 
Podobne wątpliwości odnośnie do precyzji budzi zwrot: „wszelkie możliwe środki zapobie-
gawcze”, jak też sam zwrot: „środki zapobiegawcze”. Pierwszy z nich powoduje nałożenie 
na podmiot korzystający ze środowiska dwóch rodzajów obowiązków. W pierwszej 
kolejności powinno bowiem dojść do ustalenia, jakiego rodzaju obowiązki należy zasto-
sować, następnie zaś do wybrania najodpowiedniejszych z nich. Odnosząc się do drugie-
go z przywołanych zwrotów, należy podkreślić, iż ustawodawca nie wskazał, jakiego ro-
dzaju mają to być środki. W literaturze przedmiotu powołuje się wówczas na art. 7 p.o.ś., 
zgodnie z którym zasada „zanieczyszczający płaci” odnosi się również do kosztów podej-
mowania działań zapobiegawczych14. Stąd też przyjmuje się, iż na gruncie zasady przezor-
ności powinno się do kategorii środków zapobiegawczych zaliczać także środki finansowe.

Zasada przezorności charakteryzuje się zwiększonym stopniem zapobiegliwości w sto-
sunku do zasady prewencji, o której mowa w art. 6 ust. 1 p.o.ś.15. Prowadzi ona do pod-
wyższenia poziomu wymagań prawnych z uwagi na możliwość ograniczenia lub zakazu 
prowadzenia działalności mogącej spowodować szkodę w środowisku, gdy możliwość ta 
nie została jeszcze naukowo dowiedziona. Warto wspomnieć, iż zasada przezorności naj-

11 Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2014 r., IV CSK 404/13, LEX nr 1504575.
12 B. Rakoczy, Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 89.
13 B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2012, s. 95.
14 B. Rakoczy, Ciężar dowodu…, s. 92.
15 P. Korzeniowski, Zasady ogólne w regulacjach ustawowych, w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, 

Warszawa 2014, s. 58.
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częściej odnoszona jest do działań o nierozpoznanych skutkach, budzących liczne kon-
trowersje, co podkreśla Ewelina Iwanek-Chachaj16.

Zasada przezorności odnosi się zatem do takiego rodzaju działalności, którego wpływ 
na środowisko nie jest jeszcze do końca ustalony i zbadany. W konsekwencji obowiązek, 
który z niej wynika, powstaje wcześniej niż ten wynikający z zasady prewencji17.

Warto zaakcentować, iż podczas wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze 
środowiska powinno się przestrzegać zasady przezorności, chociażby podjęta działal-
ność mogła zagrażać jedynie w sposób hipotetyczny. Stanowisko takie zostało wyrażone 
w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
24 czerwca 2010 r.18, w którym podkreślono również doniosły cel omawianej zasady, jakim 
jest „zapobieganie przed nieodwracalnymi i nieznanymi skutkami degradacji środowiska 
w skali globalnej, regionalnej i lokalnej”. Należy również podkreślić, że zasadę przezorno-
ści powinno się uwzględniać na każdym etapie postępowania, zarówno podczas interpre-
towania rozwiązań z zakresu prawa materialnego, dotyczących podstaw wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i prawa procesowego, dotyczącego postępowa-
nia w sprawie wskazanej decyzji19.

Zasada przezorności w polskim porządku prawnym może funkcjonować samodzielnie. 
Pełni wówczas rolę normy, która bezpośrednio wpływa na sytuację prawną jednostki. Taki 
stan występuje, gdyż w ustawodawstwie polskim brakuje przepisów szczegółowych, wy-
sławiających i urzeczywistniających zasadę przezorności20. Pomimo ogólnego charakteru 
przepisu art. 6 ust. 2 p.o.ś. zawarto w nim fundamentalną dyrektywę postępowania przy 
realizowaniu inwestycji mogących w istotny sposób wywierać wpływ na środowisko. Jak 
wskazano w wyroku Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2009 r.: „Ogól-
ność sformułowania dyrektywy powoduje to, że ocenę, czy dyrektywa ta została uwzględ-
niona w sprawie przez organ uzgadniający, czy też nie, można formułować wyłącznie na 
podstawie wniosków co do prawidłowości stanowiska organu odnośnie szczegółowych, 
zasadniczych kwestii z zakresu ochrony środowiska, dotyczących inwestycji”21.

Należy podkreślić, iż do naruszenia omawianej zasady dochodzi w momencie bra-
ku przezorności w przewidywaniu negatywnego oddziaływania, nie zaś wówczas, gdy 

„wystąpią określone skutki, których nawet przy szczególnej staranności nie było można 
przewidzieć”22. Celem zapobiegania temu rodzajowi naruszeń podmioty podejmujące 
działalność o niepewnych skutkach, mogącą wywrzeć negatywny wpływ na środowisko, 

16 E. Iwanek-Chachaj, Zasada prewencji i przezorności w prawie ochrony środowiska, „Studia Iuridica Lubli-
nensia” 2008, nr 11, s. 137.

17 B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo…, s. 95.
18 II SA/Go 303/10, Legalis nr 252527.
19 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2010 r., II SA/Kr 1729/09, Le-

galis nr 252188.
20 B. Rakoczy, Ciężar dowodu…, s. 90.
21 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2009 r., IV SA/Wa 338/09, Le-

galis nr 234273. 
22 B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo…, s. 96.
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powinny każdorazowo dokonać analizy sposobów wyeliminowania zagrożenia na pod-
stawie najnowocześniejszych z dostępnych na rynku technik23. W konsekwencji o obo-
wiązywaniu zasady przezorności i konieczności jej respektowania można mówić także 
w przypadku wystąpienia jedynie potencjalnego ryzyka24. 

W doktrynie25 wypracowano 7 składników zasady przezorności, mających niebagatel-
ne znaczenie dla interpretacji tej zasady. Należą do nich: działanie wyprzedzające, kalku-
lacja kosztów i efektywności działania, zachowanie przestrzeni ekologicznej, legitymizo-
wanie statusu wewnętrznych wartości systemów przyrodniczych, przeniesienie ciężaru 
dowodu na podejmującego przedsięwzięcie w celu wykazania, iż nie istnieje prawdo-
podobieństwo zagrożenia, planowanie działalności w skali średnioterminowej, spłacanie 
dawnych ekologicznych długów za przedsięwzięcia podjęte w przeszłości bez zachowa-
nia należytej staranności w ocenie zagrożeń26. Wypada zwrócić uwagę na jeden z wymie-
nionych składników, jakim jest przeniesienie ciężaru dowodu na podejmującego przed-
sięwzięcie. Podmiot ten powinien wykazać się należytą starannością przy prowadzeniu 
określonej działalności pod względem przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia śro-
dowiska, co następnie będzie zobowiązany wykazać27. Należy podkreślić, iż jednostka 
nie jest w tej sytuacji całkowicie pozbawiona obrony, gdyż ma prawo odwołać się do po-
stępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Nadto nie należy zapominać 
o okoliczności ekskuplującej, jaką jest kierowanie się przezornością. Zarzutem stawianym 
wskazanemu rozkładowi ciężaru dowodu jest zbyt mała precyzyjność w określeniu, jakich 
działań oczekuje się od podmiotu i w jakich okolicznościach28. Nadto uregulowanie za-
sady przezorności w polskim ustawodawstwie nakłada niekiedy na podmiot korzystający 
konieczność podwójnego dowodu. Jeśli nie wykaże on, że jego działalność nie wywołu-
je skutków lub wywołuje, ale nie są one nacechowane negatywnie, wymagane są od nie-
go wówczas kolejne dowody (udowodnienie kierowania się przezornością lub podjęcia 
wszelkich możliwych środków zapobiegawczych)29.

3. Zasada przezorności a obszary Natura 2000

Jednym z najistotniejszych przejawów zasady przezorności w odniesieniu do funkcjono-
wania obszarów Natura 2000 jest występowanie szczególnego typu oceny oddziaływania 
na środowisko, który został wskazany w dyrektywie siedliskowej. W polskim ustawodaw-
stwie kwestia ta została uregulowana w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-

23 K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011, s. 49.
24 P. Korzeniowski, Zasady prawne ochrony środowiska, Łódź 2010, s. 406.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 B. Rakoczy, Ciężar dowodu…, s. 90; E. Iwanek-Chachaj, Zasada prewencji i przezorności…, s. 140.
28 B. Rakoczy, Ciężar dowodu…, s. 91.
29 Tamże.
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wania na środowisko, a warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszary Natura 2000 określono przepisami ustawy o ochronie przyrody. 

W art. 33 u.o.p. wyrażona bowiem została ogólna zasada, w myśl której zabrania się po-
dejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W konsekwencji należy 
odmówić wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć, odnośnie do których nie udało się 
uzyskać pewności, czy nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochro-
ny obszaru Natura 2000. Jednakże przywołana zasada doznaje pewnych wyjątków, wyni-
kających z art. 34 u.o.p., zgodnie z którym zezwolenie na zrealizowanie przedsięwzięcia 
znacząco negatywnie oddziałującego na cele obszaru Natura 2000 jest możliwe w sytu-
acji braku rozwiązań alternatywnych, gdy przemawiają za tym konieczne wymogi intere-
su publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym.

Należy podkreślić, iż ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 może być prze-
prowadzona w dwojaki sposób, co wynika z analizy polskiego ustawodawstwa dotyczą-
cego ocen oddziaływania na środowisko. Po pierwsze, w przypadku przedsięwzięć za-
liczonych do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które zostały 
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko30, przeprowadzona jest w ra-
mach podstawowej procedury (ewentualnie uzupełniającej)31, a cały proces kończy się wy-
daniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zdaniem Krzysztofa Gruszeckiego 
do najważniejszych elementów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowią-
cych odzwierciedlenie zasady przezorności, należy zaliczyć: (1) warunki wykorzystywania 
terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów na-
turalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (art. 82 ust. 1 
pkt 1 lit. b u.u.i.ś.); (2) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględ-
nienia w projekcie budowlanym (art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. c u.u.i.ś.); (3) wymogi w zakresie 
przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zalicza-
nych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (art. 82 ust. 1 
pkt 1 lit. d u.u.i.ś.); (4) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania 
na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowa-
nie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. e u.u.i-
.ś.); (5) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 p.o.ś., stwierdza konieczność utwo-
rzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 82 ust. 1 pkt 3 u.u.i.ś.)32.

30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, Dz. U. Nr 213, poz. 1397.

31 M. Górski, Procedury ocen oddziaływania na środowisko, w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, War-
szawa 2014, s. 124.

32 K. Gruszecki, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych a zasada przezorności, „Państwo i Prawo” 2007, 
nr 3, s. 97.
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Należy zwrócić uwagę, iż ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 może być prze-
prowadzona również w przypadku przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziały-
wać na środowisko33. Co istotne, przeprowadzenie takiej oceny pojawia się wówczas, gdy 
realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania jednej z decyzji administracyjnych wymie-
nionych w art. 96 ust. 2 u.u.i.ś. W literaturze przedmiotu wskazuje się na to, że pomimo 
otwartego katalogu zawartego w art. 96 ust. 2 u.u.i.ś. dla zaistnienia obowiązku przepro-
wadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 niezbędne jest pojawienie się przed 
rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczności wydania aktu administracyjnego 
wyłącznie w formie decyzji administracyjnej34. Wówczas analiza możliwości potencjal-
nego oddziaływania na obszar Natura 2000 jest koniecznym elementem rozpatrywania 
wniosku o wydanie decyzji i organ jest zobowiązany do dokonania jej przed wydaniem 
odpowiedniej decyzji. Konkludując: w każdym przypadku organ zobowiązany jest do 
dokonania wstępnej diagnostyki konieczności przeprowadzenia omawianej oceny35. 

Co istotne, postępowanie w zgodzie z zasadą przezorności nie jest jednoznaczne z każ-
dorazowym przeprowadzeniem oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Jako przy-
kład można wskazać sytuację, w której ze wstępnych ocen wynika brak znaczącego wpły-
wu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a jego skutki są przewidywalne, wówczas 
przeprowadzenie wspomnianej oceny nie jest konieczne.

Reasumując, należy stwierdzić, że kierujący się zasadą prawdy obiektywnej organ ad-
ministracji przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu usunięcia wątpliwości odno-
śnie do skutków oddziaływania na środowisko. Dopiero gdy taka procedura nie wyjaśni 
niepewności co do konkretnego przedsięwzięcia, zgodnie z zasadą przezorności, określo-
ną w art. 6 ust. 2 p.o.ś., organ powinien orzec o konieczności przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko36. Ponadto, orzekając w kwestii takiej konieczności, nie moż-
na pominąć wniosków, które wynikają z przeprowadzonej wcześniej strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, co zapewnia kompleksowość opinii na temat konkretne-
go stanu faktycznego37.

W doktrynie wypracowano warunki zastosowania zasady przezorności w postępowa-
niu dotyczącym ocen oddziaływania na środowisko. Dokonano tego pod kątem rozstrzy-
gnięć organu administracji. Do wspomnianych warunków zaliczono: orzeczenie obo-
wiązków odnośnie do minimalizacji oddziaływań, orzeczenie obowiązków odnośnie do 
kompensacji przyrodniczej, wskazanie do realizacji wariantu innego niż proponowany 
przez inwestora (stosownie w przypadku braku zgody inwestora – odmowa uzgodnienia 

33 Zgodnie z interpretowanym a contrario art. 96 ust. 1 u.u.i.ś., gdyby konkretne przedsięwzięcie było związa-
ne bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub wynikałoby z takiej ochrony, wówczas potrzeba prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie występuje.

34 K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009, s. 304.

35 Tamże, s. 302.
36 K. Gruszecki, Prawne podstawy oceny wpływu na środowisko oddziaływań skumulowanych, „Samorząd Te-

rytorialny” 2012, nr 3, s. 66.
37 Tamże, s. 62.
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środowiskowych uwarunkowań) oraz odmowa wydania zgody na realizację przedsięwzię-
cia z uwagi na możliwość naruszenia przepisów szczególnych38. 

Na gruncie ocen oddziaływania na środowisko pojawia się praktyczny problem z usta-
leniem stanu faktycznego sprawy, który byłby zgodny z rzeczywistością. Nasuwa się za-
tem pytanie, w jakim stopniu wspomniane okoliczności faktyczne muszą być przez organ 
administracji wyjaśnione. Znawcy omawianej tematyki proponują wprowadzenie grada-
cji niepewności, która powinna mieć przełożenie na treść rozstrzygnięcia organu wzglę-
dem obowiązków jednostki39.

Analizując ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 pod kątem zasady przezorno-
ści, należy wspomnieć o kryteriach, jakimi powinien kierować się organ właściwy do wy-
dania decyzji, która ocenia zasadność przeprowadzenia oceny naturowej. Wspomniane 
kryteria nie zostały wprost wyrażone w żadnym akcie prawnym. Jednakże w literaturze 
przedmiotu wskazuje się na pewne standardy, który wyłoniły się w drodze interpretacji 
obowiązujących rozwiązań prawnych40. Otóż pierwszym z nich jest właśnie zasada prze-
zorności, będąca przedmiotem niniejszego opracowania, która zobowiązuje do „przewi-
dzenia wszelkich następstw ingerencji w środowisko oraz podjęcia działań, które będą im 
zapobiegały lub ograniczały je do minimalnego stanu akceptowalnego z punktu widzenia 
ochrony środowiska”41. Drugim zaś – uwzględnienie elementów środowiska przyrodni-
czego, ze względu na które wyznaczono obszar Natura 2000. W konsekwencji to zasada 
przezorności jest mechanizmem obligującym organ właściwy do wydania decyzji kończą-
cej postępowanie do podjęcia działań zmierzających do zrealizowania oceny oddziaływa-
nia na obszar Natura 2000 albo ich zaniechania.

Doniosłe potwierdzenie realizacji zasady przezorności stanowi również uczestnictwo 
społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych w niektórych postępowaniach. Przykła-
dowo zgodnie z brzmieniem art. 79 ust. 1 u.u.i.ś. organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia możliwość udzia-
łu społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływa-
nia przedsięwzięcia na środowisko. Organizacje ekologiczne prowadzące działalność sta-
tutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody po spełnieniu warunków 
z art. 44 ust. 1 u.u.i.ś.42 mogą uczestniczyć w postępowaniach wymagających udziału spo-
łeczeństwa na prawach strony. Społeczeństwu natomiast w tego typu procedurach przy-
sługuje prawo składania uwag i wniosków43. Niemniej jednak organ administracji wy-

38 M. Górski i in., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2014, s. 116.
39 Tamże, s. 118.
40 K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji…, s. 305.
41 Tamże, s. 305; M. Talik, Zasada przezorności a model podejmowania decyzji w obszarze ochrony środowiska, 

„Prawo i Środowisko” 2005, nr 3, s. 136.
42 Art. 44 ust. 1 u.u.i.ś.: „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 przy-
rody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu 
postępowania administracyjnego nie stosuje się”.

43 Art. 29 u.u.i.ś.
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dający orzeczenie kończące postępowanie powinien dokonać oceny wniesionych uwag 
i wniosków oraz określić sposób ich wykorzystania, co powoduje konieczność ustosunko-
wania się do nich. Poszanowanie zasady przezorności przejawia się wówczas w uwzględ-
nianiu interesów zarówno ochrony środowiska, jak i interesów społecznych44. Do wspo-
mnianego uwzględnienia dochodzi zazwyczaj podczas oceny zagrożeń sygnalizowanych 
przez wskazane podmioty.

Należy mieć na uwadze fakt, iż przeprowadzenie oddziaływania na obszar Natura 2000 
jest przejawem niezwykle istotnej i fundamentalnej zasady prawa ochrony środowiska, 
jaką jest zasada przezorności, jednak stanowi ono jednocześnie ograniczenie konstytucyj-
nie chronionego prawa własności45. W konsekwencji cała procedura powinna cechować 
się wysokim stopniem obiektywizmu, a sam obowiązek powinien być nakładany w spo-
sób przemyślany i niezbyt uciążliwy.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt zasady przezorności, który pojawia się 
w sformułowanej przez ustawodawcę przesłance przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. Mianowicie posłużono się w niej zwrotem: „znaczące oddziaływanie”, nie 
zaś zwrotem” „znaczące negatywne oddziaływanie”, co akcentuje nieodzowność dokona-
nia oceny wpływu na obszar Natura 2000 już w sytuacji pojawienia się znaczącego wpły-
wu wywieranego przez dane przedsięwzięcie, chociażby nie cechowała go negatywność. 
Takie ujęcie omawianej przesłanki prowadzi do wniosku, że etap wstępnej oceny jest eta-
pem, na którym zasada przezorności powinna być realizowana z największą skuteczno-
ścią i efektywnością46. Nadto postępując zgodnie z zasadą przezorności, wszelkie wątpli-
wości należy rozstrzygać na korzyść środowiska i integralności obszaru Natura 2000. Stąd 
też przedsięwzięcia cechujące się skutkami niepewnymi czy też wątpliwymi powinny spo-
tkać się z odmową wyrażenia na nie zgody.

Jak już zostało wspomniane, uniwersalny charakter zasady przezorności widoczny jest 
przede wszystkim w traktowaniu jej jako dyrektywy interpretacyjnej na etapie stosowania 
prawa. Przywołaną rolę pełni ona również w procesie interpretacji art. 37 u.o.p., w którym 
określono przesłanki upoważniające regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dy-
rektora właściwego urzędu morskiego do wydania decyzji nakazującej natychmiastowe 
wstrzymanie działania oraz podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub napraw-
czych. Do wskazanych w poprzednim zdaniu przesłanek należy wystąpienie znaczącego 
negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 lub proponowany obszar Natura 2000, wy-
nikającego z działania podjętego bez uzyskania odpowiedniej decyzji. Odnosząc się do 
zasady przezorności, art. 37 u.o.p. znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy istnieje chociaż-
by tylko prawdopodobieństwo negatywnego wpływu na obszar Natura 200047. W konse-
kwencji do skorzystania z upoważnienia z art. 37 u.o.p. nie jest konieczny stan pewności 

44 K. Gruszecki, Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych…, s. 91.
45 K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji…, s. 304. 
46 M. Kropiewnicka, Realizacja zasady przezorności na obszarach Natura 2000, w: Problemy wdrażania syste-

mu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, s. 59.
47 J. Ciechanowicz-McLean, Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem, Warszawa 2015, s. 31
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odnośnie do negatywnego oddziaływania, co wynika z problematyki wyznaczenia dolnej 
granicy przezorności. Mając na względzie dobro obszarów Natura 2000 oraz niemożli-
wość wyeliminowania wszelkich niebezpieczeństw, oparcie decyzji na samym prawdopo-
dobieństwie wydaje się logicznie uzasadnione. Takie stanowisko zostało wyrażone w wy-
roku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2015 r.48, w którym doszło do 
wydania zakazu działalności związanej z hodowlą norki amerykańskiej oraz nakazu likwi-
dacji wspomnianej hodowli ze względu na prawdopodobieństwo negatywnego wpływu 
na obszar Natura 2000. Wskazane prawdopodobieństwo, w niniejszym stanie faktycznym, 
zdaniem sądu przejawiało się zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 
Nadnoteckie Łęgi, jak i w specyfice hodowli. Norka amerykańska uchodzi bowiem za ga-
tunek niezwykle inwazyjny, który wywiera destrukcyjny wpływ na rodzime biocenozy.

Podobnie stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 
3 kwietnia 2014 r., wprost wskazując, iż przepis art. 37 u.o.p. „ma zastosowanie już wów-
czas, gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego wpływu in-
westycji na obszar Natura 2000, a nie jego pewność, co wynika z zasady przezorności okre-
ślonej w przepisie art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony środowiska”49.

Podsumowanie

Podsumowując, należy podkreślić raz jeszcze, iż zasada przezorności pełni niezwykle 
ważną funkcję wskazówki interpretacyjnej, stając się jednocześnie wytyczną dotyczącą 
formułowania polityki ochrony środowiska. Jest ona ważna nie tylko dla obszarów Natu-
ra 2000, ale również dla całego środowiska oraz jego poszczególnych składników. Stwa-
rza bowiem podstawę do działania przed powstaniem zanieczyszczenia, a nawet jeszcze 
przed możliwością przewidzenia jego powstania. Co istotne, zasady przezorności nie na-
leży traktować jako zasady całkowitego unikania ryzyka. Powinno się utożsamiać ją z sy-
tuacją, w której informacje naukowe nie stanowią wystarczającej podstawy do ustale-
nia danego stanu faktycznego przez ich niepewność lub niezrozumiałość, a jednocześnie 
z posiadanych wiadomości wynika możliwość negatywnego skutku dla środowiska, lu-
dzi, fauny i flory.

Na zakończenie warto raz jeszcze podkreślić, iż kwintesencją realizacji zasady przezor-
ności w odniesieniu do obszarów Natura 2000 jest kompleksowa, sumienna i bezstron-
na ocena ryzyka wpływu inwestycji na obszar Natura 2000. Nadto należy nadmienić, że 
omawiana zasada jest gwarantowana w szerokim zakresie, co skutkuje jej wysokim stop-
niem realizacji i wpływa na poprawę bezpieczeństwa obrotu prawnego.

48 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2015 r., II OSK 2403/13, http://www.orzeczenia.
com.pl/orzeczenie/uxxfn/nsa,II-OSK-2403-13,ochrona_przyrody_srodowiska/.

49 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2014 r., IV SA/Wa 217/14, 
LEX nr 148641.
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The precautionary principle regarding to Nature 2000 areas

Summary

The precautionary principle is one of the most significant achievements of the European le-
gal culture from the point of view of the environmental protection. The article mentions the 
problems that arise in the practical implementation of the precautionary principle, in partic-
ular principle regarding to Nature 2000 areas. In Poland, Natura 2000 comprises Special Pro-
tection Areas for birds (SPAs, or bird sites), Special Areas of Conservation (SACs, or habitat 
sites) and Sites of Community Importance (SCIs).

(Przekł. własny)


