
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich 

w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy 

i podejmowane przez niego w tej sprawie działania 

W polskim systemie prawa ochrona przyrody stanowi jedną z konstytucyjnie chronionych 

wartości w ramach ogólniejszego pojęcia, jakim jest ochrona środowiska. Zasadniczą rolę odgrywa 

tutaj art. 5 Konstytucji, który sytuuje ochronę środowiska i zrównoważony rozwój pośród 

fundamentalnych wartości stanowiących podstawy ustroju państwa. Konstytucja nakłada również 

szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska na władze publiczne. Obowiązki te określa w 

szczególności art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, który stanowi m. in., iż władze publiczne prowadzą 

politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, a 

ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, podczas planowanej budowy obwodnicy 

Augustowa przez chronioną Dolinę Rospudy, objętą unijnym obszarem ochronnym Natura 2000, 

władze polskie obowiązki te naruszyły, co uzasadniało interwencję Rzecznika w toczących się w tej 

sprawie postępowaniach administracyjnych w przedmiocie: oceny oddziaływania na środowisko, 

pozwolenia na budowę oraz w sprawie wydania decyzji zezwalającej na niszczenie siedlisk 

chronionych gatunków zwierząt podczas prac budowlanych. 

Kluczowe znaczenie w tej sprawie miało postępowanie w przedmiocie oceny 

oddziaływania budowy obwodnicy na środowisko. Rzecznik w dniu 27 grudnia 2006 r. przystąpił 

do postępowania odwoławczego toczącego się przed Ministrem Środowiska. Ponieważ Minister 

Środowiska decyzji organu I instancji (Wojewody Podlaskiego) co do zasady nie zmienił, w dniu 

13 lutego 2007 r. Rzecznik wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2007 r. Sąd uchylił zaskarżoną 

przez Rzecznika decyzję środowiskową Ministra, a skargę kasacyjną, wniesioną przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 16 września 2008 r. 

oddalił. 
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Zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i postępowania sądowego Rzecznik 

podnosił przede wszystkim, iż wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, które może mieć 

negatywny wpływ na obszar siedlisk przyrodniczych oraz gatunków priorytetowych objętych 

obszarem Natura 2000, wymaga uwzględnienia dwóch istotnych przesłanek. Otóż inwestycja jest 

prawnie dopuszczalna jedynie wówczas, gdy przemawia za nią interes publiczny, ale także - gdy 

brak jest rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych zawartych w planowanym lub 

projektowanym przedsięwzięciu. 

W świetle dotychczasowego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 

Luksemburgu, brak rozwiązań alternatywnych powinien być oceniany bardzo szeroko. W pierwszej 

kolejności organ administracji musi ustalić, czy dane przedsięwzięcie rzeczywiście nie może być 

zrealizowane poza obszarem Natura 2000. Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucał właśnie 

naruszenie tego wymogu (wynikającego m.in. z przepisów ustawy o ochronie przyrody). W jego 

ocenie organy orzekające w sprawie nie przeprowadziły dostatecznej analizy alternatywnych 

rozwiązań przebiegu projektowanej trasy. 

Kolejną interwencją Rzecznika w sprawie budowy obwodnicy Augustowa było wniesienie 

odwołania od decyzji Wojewody Podlaskiego o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej 

inwestycji, wraz z wnioskiem o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności tej decyzji. Rzecznik 

był też uczestnikiem postępowania przed WSA i NSA w tej sprawie ze skarg ekologów, które 

zakończyło się prawomocnym uchyleniem pozwolenia na budowę. 

W dniu 3 września 2007 r. Rzecznik wniósł również skargę na decyzję Ministra Środowiska 

z dnia 9 marca 2007 r. zezwalającą, podczas budowy obwodnicy, na płoszenie oraz niszczenie 

siedlisk i ostoi wymienionych w decyzji gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą. Również i w 

tym wypadku WSA w Warszawie argumentację Rzecznika podzielił, a kwestionowana decyzja 

została uchylona wyrokiem z dnia 3 grudnia 2007 r. 

Jak z tego wynika, wszystkie wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich zostały 

uwzględnione. Zaskarżone decyzje dotyczące środowiska, o pozwoleniu na budowę oraz 

zezwalające na niszczenie siedlisk gatunków chronionych, zostały prawomocnie uchylone przez 

sądy administracyjne. W rezultacie, działania Rzecznika, podejmowane niezależnie od działań 

ekologów i Komisji Europejskiej przed ETS, wymusiły zmianę trasy obwodnicy, która - wedle 

nowej koncepcji Rady Ministrów - nie będzie już przebiegała przez Dolinę Rospudy objętą 

programem Natura 2000. 


