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W związku z informacją o możliwości zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 342) Towarzystwo Rozwoju
Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) przekazuje następującą opinię w sprawie projektu:
Zaprojektowane w ustawie rozwiązania oceniamy zdecydowanie negatywnie, gdyż zwiększają one i tak
już szerokie uprawnienia organizacji ekologicznych w dysponowaniu przedmiotem postepowań o
wydanie odpowiednich pozwoleń i zezwoleń inwestycyjnych. W naszej opinii wprowadzenie
mechanizmów wstrzymujących postępowania administracyjne i nadanie organizacjom ekologicznym
nowych uprawnień będzie miało negatywny wpływ na ciągłość i stabilność procesu inwestycyjnego
m.in. w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym inwestycji w małe elektrownie wodne.
Możliwość blokowania przedsięwzięć hydroenergetycznych możliwa będzie na niemal każdym etapie
procesu inwestycyjnego, tj. podczas uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
Proponowane rozwiązanie zagraża tym samym procesowi osiągnięcia przez Polską celów
klimatycznych i naraża nasz kraj na kary z tytułu nieosiągnięcia tych celów. Ponadto, proponowane w
projekcie zmiany zagrażają realizacji inwestycji przeciwdziałającym skutkom suszy, a także inwestycjom
przeciwpowodziowym przewidzianym w odpowiednich dokumentach planistycznych.
Przywileje nadawane w projekcie ustawy organizacjom ekologicznym naruszają równe traktowanie
podmiotów w postępowaniu administracyjnym, co może wpłynąć na jego efekt. Niejednokrotnie
podmioty starające się o wydanie różnych decyzji administracyjnych zobowiązane są do
przedstawienia kosztownych i pracochłonnych ekspertyz związanych z planowanymi inwestycjami.
Dokumenty te są przygotowywane przez wysokiej klasy specjalistów i naukowców, stąd podważanie
ich kompetencji i wiedzy w procedurze proponowanej w projekcie ustawy wydaje się pozbawione
podstaw merytorycznych.
Wnioskujemy zatem o zaostrzenie kryteriów, które organizacje ekologiczne powinny spełniać, by móc
korzystać ze stosownych uprawnień w postępowaniach sądowo-administracyjnych oraz wydłużenie

okresów przejściowych w zakresie przepisów, których wprowadzenie jest niezbędne ze względu na
zarzuty Komisji Europejskiej.
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