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Maciej Nowicki
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Nasz nr EK- 228/09                                                          Świdnica, dn. 23.11.2009r.

Dot.: skargi na wycięcie z Prawa ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150) art. 11.

Szanowny Panie Profesorze i Ministrze !

W nawiązaniu  do  art.  151  Konstytucji  RP  oraz  art.  227  KPA,  przedkładamy 
poniższą skargę na wycięcie przez Ustawodawcę w Prawie ochrony środowiska (w 
skrócie  POŚ)  artykułu  11,  co  godzi  w  praworządność  i  wspiera  nieuprawnioną 
degradację środowiska.

UZASADNIENIE I PROŚBY

1. Z uwagi na powszechną korupcję przy wystawianiu przez gminne organy (prezydent, 
burmistrz,  wójt)  decyzji  uzgodnień  i  uwarunkowań  środowiskowych  dla  inwestycji 
szkodliwych dla środowiska (zdrowia ludzi,  zwierząt i roślin), w kolejnych edycjach 
Prawa ochrony środowiska: 

  a) wg Dz.U.94.49.196;

  b) wg Dz.U.01.62.627;

  c) wg Dz.U.06.129.902;

d) wg Dz.U.08.25.150 (obow. do 15.11.2008r.),

występował następujący przepis:

„Art. 11  Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony 
środowiska jest nieważna”. – koniec przepisu.

2. Przepis wg art. 11 jak w p. 1 był bardzo skutecznym narzędziem prawnym dla spo-
łeczeństwa, SKO i Sądów Administracyjnych w obronie nieuprawnionej (korupcyjnej) 
degradacji  środowiska,  szczególnie  w  imię  maksymalnych  zysków  zagranicznych 
korporacji przemysłowo-finansowych i radiokomunikacyjnych.

3. Ustawodawca zabiegając o maksymalne poszerzenie obszarów bezprawia i korupcji 
przy lokalizacji szkodliwych inwestycji, zdążył jeszcze przed aferą hazardową wyciąć z 
Prawa ochrony środowiska w/w art. 11 [vide Dz.U.08.199.1227, art. 144, pkt 4)].
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4. Ponieważ działanie jak w p. 3 wpisuje się w systemowe manipulacje Prawem ochrony 
środowiska zestawione w n. skardze nr EK-17/09 (w zał.), prosimy o następujące wiążące 
informację:

  a) na czyje zlecenie został wycięty z POŚ artykuł 11;

  b) jakie zostaną podjęte przez Sz.  Pana Ministra  przedsięwzięcia,  zmierzające do jak 
najszybszego przywrócenia w POŚ artykułu 11. 

5. Kopię niniejszej skargi kierujemy do rąk PT Przedstawicieli Organu Ustawodawczego, 
uprzejmie  prosząc  o  wsparcie  działań  Sz.  Pana  Ministra  Środowiska  w  naprawie 
dokonanej manipulacji ustawodawczej.

Oczekując na wiążącą i terminową w myśl art. 35 § 1 KPA odpowiedź o podjętych 
działaniach naprawczych, pozostajemy z poważaniem

Celem wsparcia działań naprawczych otrzymują:

1.    Klub Parlamentarny PLATFORMY OBYWATELSKIEJ”
                         Sz. Pan Przewodniczący
Grzegorz Schetyna

      ul. Wiejska nr 4/6/8,  00-902  WARSZAWA
                                + zał. poz. 1 i 2

2.                       Biuro Poselskie
                              Sz. Pan Poseł
                       Zbigniew Wasserman

       ul. Bracka nr 15,  31-005  K R A K Ó W
                             + zał. poz 1 i 2

Kopia: a/a

Załączniki:

1. Kopia n. skargi nr EK-17/09, wyciętej przez Prokuraturę.

2. Wyciągi  z  kolejnych edycji  Prawa ochrony środowiska (Dz.U.94.49.196;  Dz.U.01.62.627; 
Dz.U.06.129.902;  Dz.U.08.25.150 – obow. do 15.11.2008;  Dz.U.08.25.150 – obow. od 
15.11.2008r.).


