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1. Wprowadzenie

Udział.społeczeństwa.stanowi.integralną.część.procedury.oceny.oddziaływa-
nia.na.środowisko.(OOŚ).w.wielu.krajach,.także.w.Polsce ..Wynika.to.z.faktu,.
że.znaczna.część.problemów,.które.należy.rozwiązać.podczas.realizacji.trud-
nych.i.złożonych.inwestycji.ma.charakter.społeczny ..Realizowane.przedsię-
wzięcie.powstaje.przecież.w.konkretnym.środowisku.przyrodniczym,.w.któ-
rym.mieszka.i.gospodaruje.człowiek ..Zależność.ta.warunkuje.relacje.pomię-
dzy. inwestorem,.administracją. i. społecznością. lokalną .. Są.one. regulowane.
przez.prawo,.które.zapewnia.obywatelom.coraz.szersze.możliwości.nie.tylko.
kontroli.działań.organów.administracji,.ale.także.ich.aktywnej.i.nieskrępo-
wanej.partycypacji.przynajmniej.w.procesie.kształtowania.projektu,.a.nie-
kiedy.w.podejmowaniu.rzeczywistej.decyzji ..Tym.samym,.do.pewnego.stop-
nia,.prawo.zakłada,.że.proces.kształtowania.i.decydowania.o.projekcie.jest.
wspólnym.wysiłkiem.społeczeństwa.oraz.projektodawców.lub.władz.podej-
mujących.decyzje,.a.wynik.ich.pracy.jest.sumą.aktywności.uczestniczących.
osób.i.organizacji ..W.konsekwencji,.zasady.te.–.jak.ocenia.W ..Lenart.–.„sprzy-
jają.tworzeniu.społeczeństwa.odpowiedzialnego.i.świadomego.ekologicznie,.
co.obniża.ryzyko.błędów.oraz.zmniejsza.liczbę.konfliktów”.[1] .

Jednocześnie. przestrzeganie. procedur,.w. tym. zapewnienie.możliwości.
zaangażowania.społeczeństwa.w.podejmowaniu.decyzji.już.na.bardzo.wcze-
snym.etapie,.pozwala.skracać.czas.postępowania,.a.także.unikać.ewentual-
nych.działań.ze.strony.społeczności. lokalnych.bądź.organizacji.pozarządo-
wych.zmierzających.do.zmiany.lub.uchylenia.już.podjętych.decyzji ..Stosowa-
nie.się.do.omówionych.przepisów.powinno.bowiem.pozwolić.na.wyważenie.
interesów.stron,.to.jest.inwestorów.oraz.lokalnych.społeczności,.uwzględnie-
nie.i.rozpatrzenie.wszystkich.racji,.a.w.konsekwencji.podjęcie.decyzji,.co.do.
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której.będzie.zgłaszane.jak.najmniej.zastrzeżeń ..Oczywiście.organy.admini-
stracji.nie.mogą.w.żaden.sposób.zobowiązać.obywateli.do.udziału.w.proce-
sach.decyzyjnych ..Należy.jednak.pamiętać,.że.przepisy.prawa.nakładają.na.
administrację.obowiązek.nie.tylko.biernego.zapewnienia.obywatelom.udzia-
łu,.ale.także.informowania.społeczeństwa.i.„nakłaniania”.ich.przedstawicieli.
do.angażowania.się.w.procedury.decyzyjne.związane.z.inwestycją ..

Niestety,.rodzaj.zaangażowania.społeczeństwa.często.przejawia.się.po-
przez.protesty.przeciw.inwestycji,.zazwyczaj.w.jednym.z.ostatnich.etapów.
uzgadniania.przedsięwzięcia ..Taki.rodzaj.zaangażowania.społeczeństwa.jest.
spontanicznym.(niekiedy.sterowanym.przez.media).włączeniem.się.do. in-
westycji ..W.efekcie.są.tu.dwie.strony:.społeczeństwo.kontra.inwestor ..Taka.
sytuacja.jest.bardzo.niekorzystna,.ponieważ.dyskusja.nie.jest.wówczas.kon-
struktywna,.a.powstały.konflikt.może.się.nasilić .

W.niniejszym.opracowaniu.podjęto.próbę.oceny.stopnia.zaangażowania.
mieszkańców.Lublina.w.przedsięwzięciach.wymagających.oceny.oddziały-
wania. na. środowisko .. Udostępnione. przez. Wydział. Ochrony. Środowiska.
Urzędu.Miasta. Lublin.materiały. (za. okres. dziesięciolecia. 2005–2014). po-
zwoliły. na. czasoprzestrzenną. analizę. tego. zjawiska,. na. które.wpływ.mają.
przede.wszystkim.edukacja.społeczeństwa.oraz.strategie.obrane.w.celu.in-
formowania.mieszkańców.o.projektach.inwestycyjnych.OOŚ.na.terenie.mia-
sta.i.jego.najbliższego.sąsiedztwa ..

2. Narzędzia zaangażowania społeczeństwa

Ogół.zabiegów.związanych.z.udziałem.społeczeństwa.w.projektach.przed-
sięwzięć.można.nazwać.zaangażowaniem ..Słowo.to.ma.zabarwienie.infor-
macyjne.oraz.performatywne ..Oznacza.to,.że.w.określeniu.tym.kryje.się.za-
równo.komunikacja.jednostronna.(działania.informacyjno-edukacyjne,.tzw ..
techniki. zaangażowania. pasywnego),. jak. i. komunikacja. dwustronna. (kon-
sultacje.społeczne.oraz.negocjacje.z.partnerami.społecznymi.prowadzące.do.
różnego.rodzaju.uzgodnień,.tzw ..techniki.zaangażowania.aktywnego) ..Te.trzy.
poziomy.udziału.zainteresowanych.grup.społecznych.tworzą.między.sobą.lo-
giczną.piramidę.(tzw ..piramidę.komunikacji),.w.której.warstwa.wyższa.bazu-
je.i.korzysta.z.rezultatów.warstwy.niższej .

W.działaniach informacyjnych.przekaz.płynie.od.nadawcy,.którym.jest.
inwestor. lub.organ.administracji.do.odbiorców,.którymi.są.mieszkańcy.są-
siedztwa.planowanego.przedsięwzięcia,. lokalni. liderzy.opinii,.media,.orga-
nizacje.ekologiczne.lub.inni.zainteresowani ..To,.że.przekaz.jest.jednostronny.
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wcale.nie.oznacza,. że.nadawca.nie. interesuje. się. tym,. co.myślą,. co.wiedzą.
i.co.odczuwają.adresaci ..Niejednokrotnie.zbiera.on.informacje.na.temat.tego,.
czego.obawiają.się.mieszkańcy.sąsiedztwa,.jakie.są.ich.potrzeby,.co.wiedzą.
na.temat.inwestycji.i.jakie.są.ich.„deficyty.informacyjne” ..Zazwyczaj.dane.te.
zbierane.są.w.trakcie.indywidualnych.rozmów.i.spotkań,.przez.lekturę.prasy.
lokalnej.oraz.poprzez.prowadzenie.profesjonalnych.badań.opinii.publicznej ..
Należy.podkreślić,.że.działania.z.zakresu.informowania.i.edukowania.mogą.
mieć. charakter. działań. ciągłych. (bieżących),. kampanii. lub. jednorazowych.
akcji .. Elementy. te. nie.wykluczają. się,.wręcz.przeciwnie,. planując. inwesty-
cję.należy.zastanowić.się,.które.cele.na.poszczególnych.etapach.jej.realizacji.
chcemy.osiągnąć.i.jak.zaplanować.odpowiednie.działania ..Do.głównych.bez-
pośrednich.kanałów.informacyjnych.należy.zaliczyć:.wystawy,.otwarte.spo-
tkania,.dyżury.pracownika.w.urzędzie.lub.punkcie.informacyjnym,.infolinia,.
newslettery.elektroniczne,.witryna.internetowa,.wyłożenie.do.wglądu.bro-
szur,.biuletynów. i.dokumentów.z.możliwością.składania.uwag. i.wniosków.
w. urzędzie .. Ponadto. organizacja. wycieczek. przedstawicieli. zainteresowa-
nych.grup.do.miejsc,.gdzie.podobny.projekt.jest.realizowany.[2] .

W.obrębie.konsultacji wyróżniamy.dwa.typy:.konsultacje.podejmującego.
decyzję,. tj .. urzędnika.oraz.konsultacje. inwestora ..W.obu.przypadku.najpierw.
przekazywana. jest. informacja,. a.następnie. zbierane. są. reakcje.od. zaintereso-
wanych,.wysłuchiwanie.ich.pytań,.uwag,.opinii.i.stanowisk ..Oznacza.to,.że.kon-
sultacje.powinny.być.w.sensie.logicznym.następnym.krokiem.po.działaniach.in-
formacyjnych ..W.praktyce.często.jednak.granica.między.informowaniem.a.kon-
sultowaniem.ulega.zatarciu ..Do.działań.konsultacyjnych.w.szerokim.znaczeniu.
zaliczamy.badania.opinii.publicznej ..Są.jednak.one.z.reguły.anonimowe,.taki.jest.
bowiem.wymóg.prowadzenia.profesjonalnych.badań.społecznych ..Tymczasem.
konsultacje.w.sensie.prawnym.–.dotyczy.to.działań.prowadzonych.przez.organ.
wydający.decyzję.–.służą.stworzeniu.możliwości.rozmów.i.zaprezentowania.sta-
nowisk.zainteresowanym.stronom.po.to,.aby.się.do.nich.ustosunkować.i.w.miarę.
możliwości.je.uwzględnić.w.wydawanej.decyzji ..Jest.to.procedura.formalna.więc.
strony.nie.mogą.być.nieokreślone.czy.też.anonimowe ..

Na.szczycie.piramidy.komunikacji.znajdują.się.negocjacje,.które.od.kon-
sultacji.różną.się.tym,.że.rozwiązanie.problemu.wypracowywane.jest.wspól-
nie,. zwykle. w. bezpośredniej. rozmowie .. Negocjacje. są. zatem. sposobem. za-
pewnienia.wysokiego.poziomu.uczestnictwa.partnerów.społecznych.w.pro-
cesie.decyzyjnym ..Pojęcie.negocjacji.jest.ściśle.związane.z.pojęciem.konfliktu.
–.negocjujemy.wtedy,.kiedy.istnieje. jakaś.różnica.zdań,.celów.czy.interesów ..
W.praktyce.zwykle.jest.tak,.że.do.negocjacji.dochodzi.w.sytuacji,.gdy.konflikt.
staje.się.otwarty.i.ostry,.a.brak.porozumienia.grozi.zatrzymaniem.inwestycji ..
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Oczywiście,.lepiej.nie.dopuszczać.do.takiej.skrajnej.sytuacji.–.można.i.trzeba.
rozpoczynać.negocjacje.wcześniej,.zanim.dojdzie.do.eskalacji.konfliktu ..Sposo-
by.wypracowywania.rozwiązania.sytuacji.konfliktowej.w.negocjacjach.bywają.
różne ..Różne.mogą.być.rezultaty.prowadzonych.negocjacji,.raz.kończą.się.one.
porozumieniem,.innym.razem.strony.wstają.od.stołu.nic.nie.uzyskawszy ..Z.ko-
lei.porozumienie.raz.ma.formę.kompromisu,.w.którym.każdy.z.czegoś.rezygnu-
je,.innym.razem.jest.wyrazem.przewagi.jednej.ze.stron,.która.jest.w.stanie.na-
rzucić.swoje.rozwiązanie.problemu.pozostałym ..Strony.mogą.też.wypracować.
takie.porozumienie,.w.którym.każdy.uzyskuje.coś.ważnego.dla.siebie.i.w.tym.
sensie. każdy. jest. wygrany .. Zaletą. negocjacji. jest. możliwość. skanalizowania.
konfliktu.i.przywrócenie.ładu.społecznego ..Negocjacje.zapewniają.uzyskanie.
akceptacji.społecznej ..Integrują.różne.środowiska.wokół.wspólnych.dążeń.[3] .

Oprócz. działań. mających. na. celu. bezpośrednie. zaangażowanie. społe-
czeństwa.można.też.na.możliwie.wczesnym.etapie.podjąć.współpracę.z.me-
diami.(ogłoszenia,.ulotki.bądź.wkładki.informacyjne.w.gazetach,.pogłębione.
artykuły.prasowe,.konferencje.i.spotkania.z.dziennikarzami,.udział.w.audy-
cjach.radiowych.i.telewizyjnych.–.głównie.lokalnych,.inicjowanie.wywiadów.
z.przedstawicielami.inwestora.i.ekspertami,.wizyty.studyjne.dla.dziennika-
rzy) ..Media.są.stosunkowo.skutecznym.środkiem.dotarcia.do.szerokich.grup.
społecznych,.jednak.planując.taką.kampanię.informacyjną.należy.uwzględnić.
specyficzne.reguły.rządzące.środkami.masowego.przekazu .

Aby. zaangażowanie. społeczne. przyniosło. efekty,. trzeba. je. rozpocząć.
wówczas,.gdy.rozpatrywana.jest.dopiero.potrzeba.realizacji.danego.projektu ..
Proces.planowania.powinien.się.odbyć.zgodnie.z.rytmem.i.schematem.proce-
su.zaangażowania.społeczeństwa ..Większość.inwestorów.uważa,.że.przepro-
wadzenie.powyższej.procedury.zaangażowania.społeczeństwa.w.projekty.to.
„zbyt.dużo. i. za.wcześnie”,. ponieważ.każda.osoba.planująca. lub.projektant.
ma.tendencje.do.szybkiego.poszukiwania.rozwiązań.i.dopiero.wtedy.przed-
stawiania.ich.innym ..Jednak.w.procesie.demokratycznym.nie.jest.to.prawi-
dłowe ..Co.więcej,.jeżeli.projektodawca.będzie.pamiętał.o.tym,.żeby.najpierw.
zapytać.innych.o.zdanie,.uniknie.wielu.niepotrzebnych.propozycji.i.wprowa-
dzania.w.oczywisty.sposób.nieracjonalnych.rozwiązań.wariantowych.[3] .

Polskie.prawo.gwarantuje.udział.społeczeństwa.w.procedurach.decyzyj-
nych,. w. których. podmiotem. odpowiedzialnym. za. ich. przeprowadzenie. jest.
organ.administracji ..Jednak.w.przypadku.dużych.i.kontrowersyjnych.inwesty-
cji. taka.procedura.nie. jest.wystarczająca,.zwłaszcza.że.nie.prowadzi.do.roz-
wiązania.konfliktu. jaki.w.relacjach. inwestor.–.społeczność. lokalna.może.się.
pojawić ..Zwykle.brakuje.w.niej.dialogu.społecznego.z.inwestorem:.organ.in-
formuje.społeczeństwo.o.planowanej.inwestycji,.a.społeczeństwo.wypowiada.
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się.w. tej.kwestii,.nie.mając. lub.mając.bardzo.ograniczony.wpływ.na.kształt.
przyszłego.przedsięwzięcia ..Również.z.punktu.widzenia.inwestora.nie.jest.to.
sytuacja.korzystna,. gdyż.nie.mając.możliwości.bezpośredniego.wysłuchania.
społeczeństwa.wielokrotnie.nie.zdaje.on.sobie.sprawy.z. ich.potrzeb. i.obaw,.
więc.nie.może.dostosować.projektu.do.tych.wymagań,.narażając.się.na.jesz-
cze.większy.sprzeciw.i.niechęć ..Jednocześnie.fakt,.że.dokumentacja.dotyczą-
ca. przedsięwzięcia. (np .. raport.OOŚ). jest. dostępna. tylko.w. godzinach. pracy.
urzędów.powoduje,.że.jedynie.niewielki.procent.zainteresowanych.faktycznie.
ma.możliwość.wypowiedzenia.się ..Z.tych.i.wielu.innych.powodów.konieczne.
jest,.aby.inwestorzy.we.własnym.zakresie.konsultowali.projekty.ze.społeczeń-
stwem.i.to.zanim.przystąpią.do.ubiegania.się.o.wydanie.odpowiednich.decyzji.
administracyjnych ..Nikt.jednak.nie.chce.być.celem.publicznej.krytyki,.dlatego.
wielu.inwestorów.nie.decyduje.się.na.przeprowadzenie.społecznych.konsulta-
cji.wykraczających.poza.ramy.przewidziane.prawem.[4] .

3. Sposoby informowania o procedurze OOŚ w Urzędzie Miasta 
Lublin

Sposób. informowania. o. procedurze. oceny. oddziaływania. na. środowisko.
w.Wydziale.Ochrony.Środowiska.Urzędu.Miasta.Lublin.jest.ściśle.związany.
z. prawnymi.wymaganiami.w. tym. zakresie .. Reguluje. je. art .. 5. ustawy.OOŚ.
z.2008.r ..o.udostępnianiu.informacji.o.środowisku.i.jego.ochronie.(…).[5] ..

Zgodnie.z.ustawą.OOŚ.organ.powinien.podać.do.publicznej.wiadomości.
informacje.o.przystąpieniu.do.przeprowadzenia.oceny.oddziaływania.przed-
sięwzięcia.na.środowisko,.o.wszczęciu.postępowania.oraz.przedmiocie.decy-
zji,.która.ma.być.wydana.w.sprawie,.organie.właściwym.do.wydania.decyzji.
oraz.organach.właściwych.do.wydania.opinii.i.dokonania.uzgodnień,.a.także.
informacje.w.sprawie.transgranicznego.oddziaływania.na.środowisko,. jeśli.
ma.ono.miejsce ..W.stosownym.obwieszczeniu,.które.Prezydent.Miasta.Lublin.
wydaje.jako.organ.właściwy.do.wydania.decyzji.o.środowiskowych.uwarun-
kowaniach. znajduje. się. pouczenie. dla. społeczeństwa. o.miejscu. i. sposobie.
zapoznania. się. z. niezbędną.dokumentacją. sprawy,. o.możliwości. składania.
uwag.i.wniosków.oraz.sposobie.i.miejscu.składania.uwag.i.wniosków,.wska-
zując.jednocześnie.21-dniowy.termin.na.ich.złożenie ..Obwieszczenie.zawiera.
również.informacje.o.organie.właściwym.do.rozpatrzenia.uwag.i.wniosków.
oraz,.jeśli.jest.planowana,.o.rozprawie.otwartej.dla.społeczeństwa.(rys ..1) .

W.Urzędzie.Miasta.Lublin.informacje.o.postępowaniach.OOŚ.podawane.są.
do.publicznej.wiadomości. za.pomocą.obwieszczeń.na.elektronicznej. tablicy.
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ogłoszeń.w.siedzibie.głównej.UM.Lublin,.tj ..w.Ratuszu.(pl ..Łokietka.1).oraz.na.
stronie.internetowej.www .um .lublin .pl.w.Biuletynie.Informacji.Publicznej.UM.
Lublin ..Ponadto.obwieszczenia.umieszczane.są.w.siedzibach.Rady.Dzielnicy.
oraz.w.terenie,.w.sąsiedztwie.planowanej. inwestycji ..Niekiedy.informacje.te.
publikowane.są.także.w.gazecie.o.zasięgu.lokalnym,.np ..w.Dzienniku.Wschod-
nim ..Dodać.należy,.że.Urząd.Miasta.Lublin.w.sytuacjach.konfliktowych.przepro-
wadza.rozprawy.administracyjne ..Przykładowo.taką.formą.udziału.społeczeń-
stwa.zakończyło.się.postępowanie.dotyczące.wydania.decyzji.środowiskowej.
dla.budowy.dróg.dojazdowych.do.węzła.drogowego.Jakubowice.w.ciągu.dróg.
ekspresowych.S12,.S17,.S19 ..Z.kolei.rozprawą.administracyjną.ze.szczególnym.
nasileniem.konfliktu.(już.z.negocjatorem).była.sprawa.budowy.stacji.bazowej.
telefonii.cyfrowej.sieci.ERA.przy.ul ..Nadbystrzyckiej .

Rys ..1 ..Przykładowe.obwieszczenie.Prezydenta.Miasta.Lublin
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4. Partycypacja mieszkańców Lublina w postępowaniach OOŚ 
w latach 2005–2014

Od.1.sierpnia.2005.r ..nowelizacja.ustawy.Prawo.ochrony.środowiska.z.2005.r ..
[6].wprowadziła.obowiązek.uzyskiwania.nowej,.dodatkowej.decyzji.o.środo-
wiskowych. uwarunkowaniach .. Przed. nowelizacją. ocena. oddziaływania. na.
środowisko.była.przeprowadzana.w.trakcie.wydawania.decyzji.o.warunkach.
zabudowy. i. zagospodarowania. terenu. oraz. ponownie. na. etapie. wydawa-
nia.pozwolenia.na.budowę.i.była.częścią.postępowań.prowadzonych.przez.
Wydziały.Architektury.i.Budownictwa ..Od.tego.czasu.Prezydent.Miasta.Lu-
blin,.jako.organ.właściwy.do.wydawania.decyzji.środowiskowych,.zapewnia.
udział.społeczeństwa.w.postępowaniach.dotyczących.oceny.oddziaływania.
na.środowisko ..

W.związku.z.powyższym.przedmiotem.analizy.udziału.społeczeństwa.
w.postępowaniach.w.sprawie.oceny.oddziaływania.na.środowisko.objęte.
zostały.wnioski.o.wydanie.decyzji.o.środowiskowych.uwarunkowaniach.za.
okres.od.1 .08 .2005.r ..do.31 .12 .2014.r ..W.latach.objętych.analizą.w.Wydzia-
le. Ochrony. Środowiska. UM. Lublin. przeprowadzono. blisko. 300. postępo-
wań.OOŚ. (tab .. 1) .. Latami. o. największej. liczbie. postępowań. są. lata. 2006.
i.2007.(odpowiednio:.96. i.95.postępowań.OOŚ) ..Z.ogólnej. liczy.postępo-
wań.OOŚ.jedynie.w.78.przypadkach.stwierdzono.zainteresowanie.poparte.
aktywnym.udziałem.społeczeństwa,.co.stanowi.ok ..25%.wszystkich.postę-
powań ..Należy.jednak.zwrócić.uwagę,.że.wartość.ta.dotyczy.również.tych.
spraw,. w. których. aktywnie. brała. udział. jedynie. jedna. bądź. dwie. osoby.
(tzw .. postępowania. ze. znikomym. stopniem.współczynnika. partycypacji) ..
Nie.uwzględniając.wyżej.wspomnianych.przypadków.otrzymamy.niespeł-
na.38.postępowań.OOŚ,.w.których.partycypowało.społeczeństwo.(tj ..13%.
postępowań.OOŚ.ogółem) ..

W.sumie,.w.postępowaniach.OOŚ.uczestniczyło.ponad.2700.osób ..Licz-
ba.ta.była.zmienna.na.przestrzeni.analizowanych.dziesięciu.lat.i.wahała.się.
między.10.(2012.r .).a.1104.(2006.r .) ..Na.jedno.postępowanie.OOŚ.z.udzia-
łem.społeczeństwa.przypada.blisko.35.osób ..Zdaniem.autora.uzasadnione.
wydaje. się. jednak. nieuwzględnienie. 5. postępowań. o. największym,. znacz-
nie. odbiegającym. od. pozostałych,. zainteresowaniu. społeczności. lokalnej ..
W.takim.przypadku.średnia.wartość.analizowanego.wskaźnika.wyniosła.ok ..
13.osób.na.1.postępowanie ..Uwzględniając.wszystkie.postępowania.(zarów-
no. z.udziałem,. jak. i. bez.udziału. społeczeństwa).otrzymamy.odpowiednio:.
ok ..9.osób.oraz.ok ..3.osoby.na.1.postępowanie .
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Tabela.1 ..Udział.mieszkańców.Lublina.w.postępowaniach.OOŚ.w.latach.2005–2014

Wyszczególnienie

Rok

Ogółem

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

a Liczba 
postępowań  
OOŚ ogółem

48,0 96,0 95,0 17,0 12,0 7,0 7,0 4,0 6,0 6,0 298

b Liczba 
postępowań 
z udziałem  
społeczeństw

6,0 18,0 32,0 5,0 5,0 1,0 2,0 4,0 2,0 3,0 78

c Liczba osób we  
wszystkich  
postępowań OOŚ

71,0 1 104,0 740,0 50,0 91,0 14,0 11,0 10,0 427,0 207,0 2725

d Średnia liczba 
osób na jedno 
postępowanie 
z udziałem  
społeczeństw
d = c / b 11,8

61,3 23,1

10,0 18,2 14,0 5,5 2,5

213,5 69,0 34,9

Bez post. 
ekstrem.*
d = (c – ekstr.) /  
(b – liczba post. 
ekstrem.)

23,5 9,4 3,0 1,0 12,8

*.Post ..ekstrem ..–.postępowania.o.ekstremalnej.partycypacji.społeczeństwa.w:.2006.r ..(–704),.
2007.r ..(–307.i.-150),.2013.r ..(–424).oraz.2014.r ..(–205) .

Najwięcej. inwestycji. wymagających. decyzji. OOŚ. przeprowadzono.
w.dwóch.dzielnicach.Lublina,.tj .:.Hajdów-Zadębie.(35).oraz.Śródmieście.(34) ..
Z.kolei.najmniej.tego.typu.postępowań.miało.miejsce.w.dzielnicach:.Szerokie.
(1),.Węglin.Płn ..(2).oraz.Głusk.i.Zemborzyce.(po.3).(ryc ..2) ..Największą.liczbą.
postępowań.z.aktywnym.udziałem.społeczeństwa.cechuje.dzielnice:.Sławin.
(8.–.co.stanowi.blisko.70%.wszystkich.postępowań.OOŚ.w.tej.dzielnicy).oraz.
Hajdów-Zadębie. (7. –. 20%) .. Dzielnicami,. których.mieszkańcy. w. ogóle. nie.
partycypowali.w.postępowaniach.OOŚ.są:.Sławinek.(z.6.postępowań.ogółem.
w.dzielnicy),.Za.Cukrownią.(z.6),.Stare.Miasto.(z.5),.Abramowice.(z.4),.Czuby.
Północne. (z.3).oraz. Szerokie. (z.1) ..Dodać.należy,. że.w.przypadku.dzielni-
cy.Węglin.Płn ..we.wszystkich.2.postępowaniach.OOŚ.ogółem.partycypowali.
mieszkańcy ..Przy.blisko.70%.decyzji.OOŚ,.obok.wymienionego.wyżej.Sławi-
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Rys. 2. Liczba postępowań ooś ogółem (a) i z udziałem społeczeństwa (b) 
w Lublinie wg dzielnic w latach 2005-2014. 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Udział społeczeństwa w ogólnej liczbie postępowań ooś w latach 2005-2014. 
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Rys .. 2 .. Liczba. postępowań.OOŚ. ogółem. (a). i. z. udziałem. społeczeństwa. (b).w. Lublinie.wg.
dzielnic.w.latach.2005–2014
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na,.czynnie.brali.udział.mieszkańcy.Zemborzyc.(2.z.3.postępowań.ogółem),.
natomiast.w.50%.postępowań.–.mieszkańcy:.Kalinowszczyzny.(6.z.12).oraz.
Węglina.Płd ..(4.z.8) ..

Z. dalszej. analizy. danych. (rys .. 3).wynika,. że. na. przestrzeni. dziesięciu. lat.
udział. społeczeństwa.w.postępowaniach.OOŚ.wykazuje.nieznaczną. tendencję.
wzrostową ..W.pierwszym.roku.udział. ten.cechował.się.względnie.niewielkim.
stopniem .. Prawdopodobnie. było. to. spowodowane. tym,. że. analizowano. tylko.
jedno.półrocze.2005.r ..Przyczyna.małego.zainteresowania.mieszkańców.postę-
powaniami.OOŚ.może.leżeć.również.w.nowości.sposobu.powiadamiania.miesz-
kańców.o.planowanej.inwestycji ..W.kolejnych.czterech.latach.udział.procentowy.
mieszkańców.Lublina.wzrastał,.by.w.2009.r ..uzyskać.wartość.ponad.40% .
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Rys ..3 ..Udział.społeczeństwa.w.ogólnej.liczbie.postępowań.OOŚ.w.latach.2005–2014

W.2010.r ..analizowana.wielkość.procentowa.gwałtownie.zmalała ..Od.tego.
czasu,.z.kolejnymi.latami,.wprawdzie.ze.znacznie.mniejszą.liczbą.postępowań.
OOŚ.ogółem.(tab ..1),.sukcesywnie.odnotowuje.się.coraz.większe.jej.wartości .

W. celu. zbadania. wielkości. aktywnego. udziału. mieszkańców. Lublina.
w.postępowaniach.OOŚ.wprowadzono.współczynnik partycypacji ..W.opra-
cowanej. przez. autora. niniejszego. opracowania. skali. przyjęto. następujące.
przedziały:. 1–2. osoby. uczestniczące. w. postępowaniu. OOŚ. –. partycypacja.
znikoma;.3–6.–.partycypacja.bardzo.mała;.7–14.–.partycypacja.mała;.15–30.
–.partycypacja.umiarkowana;.31–62.–.partycypacja.duża;.63–126.–.partycy-
pacja.bardzo.duża;.powyżej.126.–.partycypacja.ekstremalna .

Na.podstawie.współczynnika.stwierdzono.zróżnicowanie.partycypowania.
mieszkańców.sprawami.oceny.oddziaływania.planowanych.przedsięwzięć.na.
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Tabela.2 ..Stopień.partycypacji.mieszkańców.Lublina.w.postępowaniach.OOŚ

Liczba  
osób

Współczynnik 
partycypacji

Rok
Ogółem

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

1–2 Znikomy 2 7 18 4 4 0 1 2 0 2 40

3–6 Bardzo mały 1 0 8 0 0 0 0 2 1 0 12

7–14 Mały 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6

15–30 Umiarkowany 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

31–62 Duży 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 10

63–126 Bardzo duży 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3

Powyżej 
126

Ekstremalny
0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 5

Ogółem 6 18 32 5 5 1 2 4 2 3 78

Tabela.3 ..Postępowania.OOŚ.o.największym.zainteresowaniu.mieszkańców.Lublina

Lp.
Liczba 

uczestników
Rok Rodzaj inwestycji Lokalizacja

Partycypacja ekstremalna

1 704 2006 Budowa stacji bazowej ul. Nadbystrzycka

2 424 2013 Adaptacja budynku na cele 
pozyskiwania karbonizatów i cieczy 
opałowych dla potrzeby energetyki

ul. Grygowa

3 307 2007 Budowa stacji bazowej ul. Zbożowa

4 205 2014 Budowa bloku energetycznego 
zasilanego paliwem RDF*

ul. Mełgiewska

5 150 2007 Budowa drogi ul. Związkowa

Partycypacja bardzo duża

6 98 2007 Budowa stacji bazowej ul. Gorczańska

7 97 2006 Budowa stacji bazowej Droga Męczenników 
Majdanka

8 85 2009 Budowa drogi ul. Poligonowa, 
Snopków

*.Paliwo.RDF.(skrót.od:.refuse derived fuel.–.paliwo.z.odpadów).–.paliwo.alternatywne,.czyli.
materiał.opałowy.wytworzony.z.silnie.rozdrobnionych.odpadów.posiadającą.wartość.opałową ..
Wykorzystywane.jest.np ..w.przemyśle.cementowym,.jako.zamiennik.węgla.kamiennego.bądź.
mazutu .
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środowisko.(tab ..2) ..Większość.analizowanych.przypadków.cechuje.znikomy.
i.bardzo.mały.stopień.partycypacji ..Ogółem.z.78.postępowań.OOŚ,.ponad.po-
łowa.znalazła.się.w.najniższym.przedziale,.a.jedynie.w.5.przypadkach.odnoto-
wano.najwyższy.stopień.współczynnika.zainteresowania.(tab ..3) .

W. latach.2005–2007.wpłynęło.do.Wydziału.Ochrony.Środowiska.UM.
Lublin.wiele.spraw.dotyczących.wydania.decyzji.o.środowiskowych.uwa-
runkowaniach.dla.budowy.bądź. rozbudowy.stacji.bazowych. telefonii.ko-
mórkowych ..Od.1.sierpnia.2005.r ..do.końca.roku.2005.r ..z.48.postępowań,.
w.których.odnotowano.udział.społeczeństwa.(raport.o.oddziaływaniu.na.
środowisko),.aż.38.dotyczyło.właśnie.stacji.bazowych.telefonii.komórko-
wej ..W.2006.r ..z.98.wniosków.z.raportami.aż.89.to.wnioski.o.wydanie.de-
cyzji.o.środowiskowych.uwarunkowaniach.dla.stacji.bazowych.telefonii.ko-
mórkowej ..W.2007.r ..z.95.–.85.to.stacje.bazowe ..Po.2007.r ..liczba.postępo-
wań.z.udziałem.społeczeństwa.dotyczących.przedsięwzięć.takich.jak.stacje.
bazowe.telefonii.komórkowej.gwałtownie.zmalała.do.zera ..Przyczyną.tego.
stanu.rzeczy.było.Rozporządzenie.Rady.Ministrów.[7].w.sprawie.określe-
nia.rodzajów.przedsięwzięć.mogących.znacząco.oddziaływać.na.środowi-
sko .. Zmiana. ta. spowodowała,. że. stacje. bazowe. telefonii. komórkowej. nie.
kwalifikowały.się.do.wykonania.raportu,.a.tym.samym.do.przeprowadzenia.
oceny.oddziaływania.na.środowisko .

Z.78.przeprowadzonych.postępowań.OOŚ,.w.których.ludność.brała.czynny.
udział,.51.dotyczy.realizacji.inwestycji.budowy.bądź.rozbudowy.stacji.bazowych.
telefonii.komórkowej,.7.postępowań.dotyczyło.dróg.i.parkingów,.6.–.instalacji.
związanych.z.odpadami,.po.4.–.przypadało.na.zakłady.produkcyjne.oraz.centra.
handlowe,.1.–.dotyczyła.stacji.paliw,.a.5.–.pozostałych.inwestycji.(rys ..4a) ..Miesz-
kańcy.Lublina.najczęściej.brali.udział.w.postępowaniach.OOŚ.dotyczących.bu-
dowy.dróg.i.parkingów.(blisko.45%.tego.typu.inwestycji),.budowy.i.rozbudowy.
centrów.handlowych.(40%).oraz.instalacji.związanych.z.odpadami.(ok ..35%) ..
W.przypadku.przedsięwzięć.związanych.z.budową.bądź.rozbudową.i.adaptacją.
warsztatów.blacharsko-lakierniczych.oraz. stacji.demontażu.pojazdów.stwier-
dzono.brak.jakiegokolwiek.partycypacji.mieszkańców.Lublina.(rys ..4) ..

Po. przeanalizowaniu. zależności. pomiędzy. lokalizacją. przedsięwzięć.
a.zainteresowaniem.społeczeństwa.można.zauważyć,.że.względnie.najwięk-
szy.udział.mieszkańców.był.w.dzielnicach:.Sławin,.Czuby.Południowe,.Wę-
glin.Południowy.oraz.Czechów.Północny ..Wydaje.się,. że. jest. to.zrozumiałe.
ze.względu.na.to,.że.obszary.pod.inwestycje.w.większości.dotyczyły.bezpo-
średniego.sąsiedztwa.zabudowy.jednorodzinnej ..Względnie.dużym.zaintere-
sowaniem.społeczeństwa.Lublina.cechują.się.lokalizacje.w.dzielnicach:.Felin,.
Kośminek,.Rury,.Wrotków.oraz.Hajdów.Zadębie.(część.południowa) ..W.tych.
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Rys. 4. Udział poszczególnych typów inwestycji w liczbie postępowań ooś w wartościach 
bezwzględnych (a) oraz względnych (b). 
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Rys .. 4 .. Udział. poszczególnych. typów. inwestycji. w. liczbie. postępowań. OOŚ.w.wartościach.
bezwzględnych.(a).oraz.względnych.(b)

przypadkach.planowane.inwestycje.były.lokalizowane.na.terenach.zabudo-
wy.mieszkaniowej.wielorodzinnej ..Z.kolei.brak.partycypowania.w.przedsię-
wzięciach.z.OOŚ.bądź.niewielki.udział.wykazują.przede.wszystkim.miesz-
kańcy.terenów.przemysłowych.i.poprzemysłowych.(rys ..5) ..

5. Podsumowanie

Podjęta.w.niniejszym.opracowaniu.próba.oceny.udziału.społeczeństwa.w.po-
stępowaniach.dotyczących.oceny.oddziaływania.na.środowisko.w.Lublinie.
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Rys. 5. Ujęcie przestrzenne stopnia partycypacji mieszkańców Lublina  
w postępowaniach ooś w latach 2005-2014. 

 

 

 

Rys ..5 ..Ujęcie.przestrzenne.stopnia.partycypacji.mieszkańców.Lublina.w.postępowaniach.OOŚ.
w.latach.2005–2014

w.latach.2005–2014.upoważnia.do.sformułowania.następujących.wniosków,.
uwag.końcowych.i.propozycji.na.przyszłość:

1 .. Udział.społeczeństwa.w.postępowaniach.dotyczących.oceny.oddzia-
ływania.na.środowisko.prowadzonych.w.Wydziale.Ochrony.Środowiska.UM.
Lublin.na.przestrzeni.lat.2005–2014.jest.stosunkowo.mały,.jednak.wykazuje.
nieznaczną.tendencję.wzrostową .
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2 .. Partycypacja.mieszkańców.Lublina.w.postępowania.OOŚ.uzależniona.
jest.od.rodzaju.inwestycji.oraz.od.lokalizacji.planowanego.przedsięwzięcia ..
Największe.sprzeciwy.mieszkańców.odnotowano.przy. lokalizacjach.przed-
sięwzięć.w.osiedlach.mieszkaniowych.(szczególnie.zabudowy.jednorodzin-
nej).oraz.w.ich.bezpośrednim.sąsiedztwie .

3 .. Większe. zaangażowanie. społeczeństwa. można. byłoby. uzyskać. po-
przez.zaangażowanie.inwestora.w.przeprowadzanie.programów.informacyj-
no-konsultacyjnych ..Zmniejszają.one.protesty.lokalnej.społeczności.na.etapie.
przeprowadzania.postępowania.OOŚ.w.Urzędzie.Miasta.Lublin ..Przemyślana.
akcja. informacyjna. tylko.w. sprawie. stacji. bazowych. telefonii. komórkowej.
mogłaby.zapobiec.fali.protestów.mieszkańców .

4 .. Aktualnie.nie.jest.możliwe.rozszerzenie.sposobów.informowania.i.za-
angażowania.społeczeństwa.w.postępowania.OOŚ.w.Urzędzie.Miasta.Lublin ..
Wynika.to.m .in ..z.faktu.ograniczonych.środków.finansowych.i.personalnych.
umożliwiających.przeprowadzenie.w.procedurze.OOŚ.szeroko.rozumianych.
programów.konsultacyjno-promocyjnych .

5 .. Zmiany. wymaga. sposób. informowania. o. rozpoczętej. procedurze.
oceny. oddziaływania. na. środowisko. z. udziałem. społeczeństwa .. Dobrym.
rozwiązaniem.wydawać.by.się.mogło.wprowadzenie.sieci.tablic.informacyj-
nych.należących.do.Urzędu.Miasta.na.każdym.z.osiedli ..Stała.lokalizacja.tych.
obiektów.mogłaby.przyczynić.się.do.zwiększenia.możliwości.zapoznania.się.
mieszkańców.z.planowanymi.w.ich.sąsiedztwie.inwestycjami ..

6 .. Wzrost. udziału. społeczeństwa. można. uzyskać. poprzez. obligato-
ryjny.wymóg.zamieszczania.obwieszczeń.o.wszczęciu.postępowania.OOŚ.
z.udziałem.społeczeństwa.nie.tylko.w.prasie.lokalnej,.ale.także.i.gazetach.
osiedlowych ..Informowanie.mediów.o.planowanych.inwestycjach.zwięk-
sza. skuteczność. dotarcia. informacji.Wydziału. Ochrony. Środowiska. UM.
Lublin.do.szerszych.kręgów.osób.zainteresowanych.planowanym.przed-
sięwzięciem .

7 .. W. celu. lepszej.wymiany. informacji. pomiędzy.mieszkańcami.miasta.
Lublin. a. Urzędem. Miasta. należałoby. uruchomić. stronę. internetową. kon-
sultacji.społecznych ..Zamieszczane.byłyby.na.niej.obwieszczenia.w.sprawie.
konsultacji.społecznych.dotyczących.OOŚ.planowanych.inwestycji.miejskich ..
Istnienie.takiej.strony.internetowej.dawałoby.także.możliwość.zamieszcza-
nia. raportów.o.oddziaływaniu.na.środowisko.planowanych.przedsięwzięć ..
Dzięki.temu.mieszkańcy.mieliby.nieograniczony.dostęp.do.informacji.o.pla-
nowanej. inwestycji ..Nie.byłoby.ram.czasowych.związanych.z.pracą.urzędu.
w.określonych.godzinach.do.zapoznawania.się.z.dokumentacją ..Dodatkowo.
do.każdej.inwestycji.powinno.zostać.uruchomione.forum.internetowe,.które.
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dawałoby.możliwość.wnoszenia.uwag.i.dyskusji.w.sprawie.wpływu.danego.
przedsięwzięcia.na.środowisko .

8 .. Zespół.opracowujący.raport.o.oddziaływaniu.przedsięwzięcia.na.śro-
dowisko. już.na.etapie.przygotowawczym.powinien.przeprowadzić.konsul-
tacje.społeczne.w.celu.wykrycia.i.„neutralizacji”.hipotetycznych.konfliktów,.
których.źródłem.jest.planowana.inwestycja .

9 .. W.ramach.strategii.edukacji.ekologicznej.na.poziomie.szkoły.ponad-
gimnazjalnej.można.byłoby.opracować.materiały.merytoryczno-metodyczne.
dotyczące.podstawowych.informacji.na.temat.ocen.oddziaływania.na.środo-
wisko.oraz.szeroko.rozumianych.technik.zaangażowania.społecznego .
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