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Szanowny Panie Premierze, 

Niniejszym, działając w oparciu o art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), w związku z udzieloną odpowiedzią na 

moją interwencję poselską z dnia 06 maja 2021 r. ponownie wnoszę o udostępnienie 

dokumentów, materiałów i informacji dotyczących skierowania w dniu 3 grudnia 2020 roku 

przez Komisję Europejską sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w związku z niewystarczającymi działaniami na rzecz ochrony siedlisk leśnych oraz 

gatunków roślin i zwierząt, wymaganych na podstawie dyrektyw siedliskowej i ptasiej.  

Dyrektywami tymi ustanowiono sieć Natura 2000 – europejską sieć obszarów chronionych, 

której celem jest zachowanie siedlisk i gatunków szczególnie ważnych dla Unii Europejskiej. 

Zgodnie z tymi przepisami plany urządzenia lasu, które regulują działania związane                            

z gospodarką leśną, muszą zostać poddane ocenie pod kątem ich wpływu na obszary Natura 

2000 przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia. 

W przypadku Polski oceny planów urządzenia lasu są przeprowadzane, jednak polskie prawo 

nie daje społeczeństwu możliwości zaskarżania tych dokumentów, a co za tym idzie – 

pozbawia obywateli i obywatelki realnego wpływu na funkcjonowanie polskich lasów. 

W odpowiedzi na moją interwencję poselską z dnia 06 maja 2021 r. odmówiono mi 

udostepnienia kopii korespondencji pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją 

Europejską ws. wniesienia sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.  

Materią sporu jest ochrona środowiska, więc zastosowanie mają ustalenia Konwencji z Arhus  

o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do 

Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska, którą Polska ratyfikowała w 2003 roku. 

W związku z powyższym proszę o udostępnienie dokumentacji dotyczącej postępowania 

Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w powyższej sprawie. 



W szczególności wnoszę o: 

1. Udostępnienie dwukrotnych pism w tej sprawie z Komisji Europejskiej skierowanych 

do polskiego Rządu. 

2. Udostępnienie dwukrotnej odpowiedzi polskiego Rządu do Komisji Europejskiej w tej 

sprawie. 

3. Udostępnienie skargi Komisji Europejskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ze stanowiskiem polskiego Rządu w tej sprawie. 

4. Uzasadnienie planowanego uchylenia art. 14b z ustawy o lasach i odpowiedź jakie inne 

zmiany ustawowe w tej materii planuje Rada Ministrów? 
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