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Z relacji prasowych pojawiających się w ostatnich mie-
siącach wynika, że Bruksela postawiła sprawę niezgod-
ności polskich przepisów bardzo ostro, zapowiadając, 

że zablokuje środki finansowe, jeśli polska procedura oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie będzie spełniała unij-
nych wymagań. 
Takie stanowisko Komisji wymusiło na Ministerstwie Środowi-
ska pośpieszne rozwiązanie tej sprawy, której początek sięga 
2005 r., kiedy to wprowadzono do ustawy Prawo ochrony 
środowiska2 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia.

Geneza zmian prawnych w obszarze 
ocen oddziaływania na środowisko

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska z 18 maja 2005 r. przy-
niosła fundamentalne zmiany w procedurze oceny oddziaływa-
nia na środowisko. Wprowadziła bowiem nowy rodzaj decyzji 
administracyjnej – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia, kończą postępowanie OOŚ, 
i umożliwiającą m.in. staranie się o pozwolenie na budowę. 
Szybko zaczęto skracać tę przydługą i dziwaczną nazwę, po-
tocznie zastępując ją po prostu „decyzją środowiskową” lub 
„decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach miała stać się 
polskim „zezwoleniem na inwestycję” (development con-
sent), o którym mowa w dyrektywie 85/337/EWG.
Jednak już w opinii prawnej z kwietnia 2005 r., sporządzonej 
na potrzeby Kancelarii Senatu przed znowelizowaniem Prawa 
ochrony środowiska, jej autorzy zgłaszali poważne wątpliwo-
ści co do możliwości uznania decyzji środowiskowej za „ze-
zwolenie na inwestycję”:
„Najważniejsze, postawione już wyżej, pytanie dotyczy kwe-
stii, czy decyzja OOŚ może być uważana za decyzję zezwa-

lającą na realizację przedsięwzięcia (development consent) 
w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy OOŚ, tj. czy rzeczywiście 
na jej podstawie «wykonawca otrzymuje prawo do wykona-
nia przedsięwzięcia»? Ponadto, czy decyzję tę można uznać 
za «decyzję główną» w rozumieniu wyroku ETS w sprawie  
C-201/02 (Delena Wells)? 
Na powyższe pytanie nie można udzielić przekonującej pozy-
tywnej odpowiedzi, jako że decyzja OOŚ ustala tylko środo-
wiskowe uwarunkowania (parametry) przedsięwzięcia […]”3

Komisja Europejska podzieliła te wątpliwości, wszczynając 
w 2006 r. postępowanie administracyjne w sprawie o narusze-
nie przez Polskę przepisów dyrektywy 85/337/EWG (narusze-
nie nr 2006/2281), na postawie art. 226 Traktatu ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską. Dotychczas przeprowadzono 
dwa etapy procedury, tj.:
n  wezwanie do usunięcia uchybień (tzw. uwagi formalne – let-

ter of formal notice), na które władze polskie udzieliły odpo-
wiedzi pismem z 4 września 2006 r.;

n  uzasadniona opinia (reasoned opinion), na którą władze 
polskie udzieliły odpowiedzi pismem z 18 października 
2007 r.).4

W przypadku, gdyby Polska nie doszła do porozumienia z KE 
w przedmiotowej sprawie, kolejnym krokiem procedury jest 
tzw. faza sporna, polegająca na wniesieniu skargi Komisji Eu-
ropejskiej do Trybunału Sprawiedliwości WE i rozpoczęciu 
postępowania sądowego.
Gdyby faza sporna zakończyła się uwzględnieniem przez ETS 
skargi KE (stwierdzeniem naruszenia prawa wspólnotowego 
przez Polskę), mogłaby wówczas nastąpić faza egzekucyjna. 
Jeśli Polska nie wykonałaby w takiej sytuacji wyroku ETS, Ko-
misja miałaby prawo nałożyć na nasz kraj karę pieniężną. Jest 
to tzw. procedura przymuszenia do wykonania wyroku.
Jak wynika z komunikatów wydawanych przez ministerstwa: 
Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego, postępowanie prze-
ciw Polsce skończy się najprawdopodobniej na fazie admi-

Nowe rozwiązania prawne  
w obszarze ocen 
oddziaływania na środowisko
KRzySzTOf MiElNiCzuK

Nie od dzisiaj wiadomo, że Polska w ocenie Komisji Europejskiej niezupełnie 
prawidłowo przeniosła do swojego systemu prawnego zapisy niektórych 
unijnych dyrektyw, m.in. dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko1. 
Prawdopodobnie te nieprawidłowości znajdowałyby się w naszych przepisach dalej, 
gdyby nie fakt, że to z Brukseli płynie od kilku lat do Polski strumień pieniędzy, 
napędzając nowe inwestycje, w tym liczną grupę projektów samorządowych. 
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nistracyjnej, bowiem Komisja zgadza się na rozwiązania za-
proponowane w projekcie ustawy o udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Kolejne wersje projektu ustawy były dostępne 
na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska od kwietnia 
tego roku, a w lipcu ustawę przyjął rząd i odbyło się pierwsze 
czytanie ustawy w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, 
zasobów Naturalnych i leśnictwa. Wejście ustawy w życie 
przewidziano na 1 października 2008 r.

Ustawa o udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko
Należy podkreślić, że nowa ustawa nie zastąpi Prawa ochrony 
środowiska, lecz jedynie w istotny sposób je zmieni. uchylone 
zostaną m. in. działy V i Vi w tytule i, tj. dotyczące postępowa-
nia w sprawie OOŚ i udziału w nim społeczeństwa.
Nowy akt prawny w przeważającej części przyjmuje rozwią-
zania znane do tej pory z Prawa ochrony środowiska. zasad-
niczym zmianom uległy jedynie przepisy dotyczące oceny 
oddziaływania na środowisko przedsięwzięć.
ustawa została podzielona na 8 działów:
n  Dział i. Przepisy ogólne.
n  Dział ii. udostępnianie informacji o środowisku.
n  Dział iii. udział społeczeństwa w ochronie środowiska.
n  Dział iV. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
n  Dział V. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-

sko oraz na obszar Natura 2000.
n  Dział Vi. Postępowanie w sprawie transgranicznej oceny od-

działywania na środowisko.
n  Dział Vii. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz re-

gionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
n  Dział Viii. zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 

przejściowe i końcowe.

W każdym z działów pojawiają się nowości, istotne z punk-
tu widzenia samorządów, których organy (wójt, burmistrz, 
prezydent miasta) odpowiadają w większości wypadków za 
prowadzenie postępowania OOŚ i wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach. Samorządy są też inwestorami 
przedsięwzięć infrastrukturalnych, dla których wymagane jest 
przeprowadzenie procedury OOŚ. 

Udostępnianie informacji 
o prowadzonym postępowaniu  

OOŚ w BIP
Projekt przewiduje rozszerzenie dotychczasowej definicji 
„podania do publicznej wiadomości” o udostępnienie infor-
macji wymaganych w trakcie procedury udziału społeczeń-
stwa w Biuletynie informacji Publicznej (BiP) organu prowa-
dzącego postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 
wymagane jest jedynie zamieszczenie określonych ustawą 
informacji na stronie internetowej organu, jeżeli organ taką 
stronę prowadził.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Dotychczasowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, 
o których mowa w art. 49 ust. 3 Prawa ochrony środowiska, 
zostają zastąpione „kartą informacyjną przedsięwzięcia”. zakres 
informacji podawanych w karcie informacyjnej będzie taki jak 
dotychczas. zmiana ma charakter porządkowy – informacje, 
o których mowa w art. 49 ust. 3 były składane w formie jednego 
dokumentu, tyle że nie miał on nazwy. Teraz ją otrzymuje.
Karta informacyjna przedsięwzięcia będzie więc drugim, obok 
raportu, podstawowym dokumentem przygotowywanym przez 
wnioskodawcę w procedurze OOŚ. Będzie ona stanowiła:
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n  załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. i grupy przed-
sięwzięć), w sytuacji, kiedy inwestor wnioskuje o określenie 
zakresu raportu przez organ prowadzący postępowanie;

n  załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko (tzw. ii grupy przedsięwzięć); na pod-
stawie danych dostarczonych w karcie przeprowadzana 
będzie kwalifikacja danego przedsięwzięcia do procedury 
OOŚ (sporządzenia raportu OOŚ), czyli tzw. screening;

n  element dokumentacji przekazywanej przez inwestora do 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w celu uzyska-
nia postanowienia o konieczności bądź braku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 (dla tzw. iii grupy przedsięwzięć, tj. nie-
należących do grup i lub ii, ale mogących znacząco oddzia-
ływać na obszar Natura 2000);

n  element dokumentacji w postępowaniu transgranicznym.

Udział społeczeństwa  
w postępowaniu OOŚ

ustawa o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadza istotne 
zmiany dotyczące sposobu i zakresu powiadamiania społe-
czeństwa o toczącym się postępowaniu OOŚ oraz sposobu 
zapoznawania się z dokumentacją sprawy i składania uwag 
i wniosków.

zgodnie z projektem, przed wydaniem decyzji wymagających 
zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa (czyli przy 
„pełnej” procedurze, gdzie sporządzany jest raport OOŚ), or-
gan prowadzący postępowanie, bez zbędnej zwłoki podaje 
do publicznej wiadomości informacje o:
1) wszczęciu postępowania;
2) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właś-
ciwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
4) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
sprawy oraz o miejscu, gdzie jest ona wyłożona do wglądu;
5) możliwości składania uwag i wniosków;
6) sposobie, miejscu i 21-dniowym terminie składania uwag 
i wniosków,
7) organie właściwym do ich rozpatrzenia;
8) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla 
społeczeństwa, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
9) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania 
na środowisko, jeżeli jest prowadzone.
Dotychczas wymagane było jedynie poinformowanie społe-
czeństwa o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie 
danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości skła-
dania uwag i wniosków, ze wskazaniem miejsca i 21-dniowe-
go terminu ich składania, oraz o prowadzonym postępowaniu 
dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Projekt nakazuje podawanie informacji do publicznej wiado-
mości bezpośrednio, a nie – jak ma to miejsce obecnie – za 
pośrednictwem publicznego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Ma to 
na celu uwzględnienie zarzutów Komisji Europejskiej co do 
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nieprawidłowej transpozycji zawartego w art. 6 ust. 2 dyrek-
tywy 85/337/EWG pojęcia „informowania”, które wskazuje 
na konieczność zapewnienia społeczności możliwości bezpo-
średniego zapoznania się z tymi informacjami.
Jednocześnie w projekcie wyraźnie wskazuje się, że informacje 
te powinny być podane do publicznej wiadomości bez zbędnej 
zwłoki. Ma to na celu uwzględnienie zarzutu Komisji Europej-
skiej co do braku transpozycji art. 6 ust. 2 dyrektywy 85/337/
EWG w zakresie dotyczącym wymogu informowania społecz-
ności na wczesnym etapie procedury podejmowania decyzji.
Projekt precyzuje też, co należy rozumieć przez niezbędną 
dokumentację sprawy, która musi być udostępniona do wglą-
du społeczeństwu w związku z uprawnieniami do udziału 
w postępowaniu. W wypadku postępowania OOŚ musi się 
na nią składać:
n  wniosek o wydanie decyzji, wraz z załącznikami (m.in. ra-

port OOŚ lub/i karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa 
ewidencyjna obejmująca teren przedsięwzięcia i teren jego 
oddziaływania);

n  postanowienie organu prowadzącego postępowanie w spra-
wie konieczności przeprowadzenia postępowania OOŚ, 
określające jednocześnie zakres raportu (dla ii i iii grupy 
przedsięwzięć);

n  stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne w terminie 
składania uwag i wniosków (np. opinie dotyczące koniecz-
ności sporządzenia raportu i jego zakresu).

Udział społeczeństwa w przygotowaniu 
dokumentów strategicznych

Dotychczasowe przepisy prawa ochrony środowiska nakazy-
wały w tym obszarze jedynie odpowiednie stosowanie prze-
pisów dotyczących przedsięwzięć. Nowa ustawa wyraźnie 
określa wymagania proceduralne dotyczące udziału społe-
czeństwa w przygotowaniu dokumentów strategicznych, tj. 
polityk, strategii, planów i programów. Należy pamiętać, że 
takie dokumenty powstają również często na poziomie samo-
rządów. 
udział organizacji ekologicznych w postępowaniu wymagają-
cym udziału społeczeństwa
Nowa ustawa przynosi poważne zwiększenie uprawnień or-
ganizacji ekologicznych w postępowaniu OOŚ. Dzieje się tak 
w związku z zarzutem Komisji Europejskiej dotyczącym nie-
prawidłowej transpozycji pojęcia „zainteresowana społecz-
ność” z art. 1 ust. 2 dyrektywy 85/337/EWG.
W związku z tym zarzutem usunięto istniejące w Prawie 
ochrony środowiska ograniczenia dotyczące możliwości 
udziału organizacji ekologicznych w postępowaniu na pra-
wach strony, które stawiały organizacje w gorszej sytuacji niż 
strony postępowania. Dotychczas organizacje mogły zgłaszać 
się do postępowania wyłącznie w okresie 21 dni przewidzia-
nym na zgłaszanie uwag i wniosków. Ograniczenie to zostało 
usunięte – zgodnie z przepisami nowej ustawy, strony postę-
powania mogą włączać się do postępowania przez cały okres 
jego trwania. 
usunięto także wymóg uzasadnienia przez organizację chęci 
udziału w postępowaniu miejscem swego działania – wymóg 
taki nie obowiązuje w stosunku do stron, a Komisja Europej-
ska wyraźnie wskazywała na nieprawidłowość istnienia takie-
go wymagania w prawie polskim. 

Dodatkowo w projekcie proponuje się nadanie tym organiza-
cjom uprawnienia do wniesienia skargi na decyzję wymagają-
cą udziału społeczeństwa, nawet jeżeli nie brały one wcześniej 
udziału w postępowaniu. Przepis ten ma na celu zapewnienie 
prawidłowej transpozycji art. 10a dyrektywy 85/337/EWG.

Zezwolenie na inwestycje  
i związana z nim powtórna OOŚ

Najważniejszym zarzutem podniesionym przez Komisję Eu-
ropejską jest naruszenie przepisów dyrektywy 85/337/EWG 
i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przez nie-
prawidłową transpozycję pojęcia „zezwolenie na inwesty-
cję”.
zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywy 85/337/EWG, przez „ze-
zwolenie na inwestycję” należy rozumieć „decyzję właściwej 
władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymu-
je prawo do wykonania przedsięwzięcia”. zdaniem Komisji 
Europejskiej „zezwolenie na inwestycję” w polskim systemie 
prawnym składa się z dwóch decyzji: decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
oraz decyzji końcowej zezwalającej ostatecznie na podjęcie 
działalności w stosunku do danego przedsięwzięcia, którą 
w praktyce jest najczęściej pozwolenie na budowę. W związ-
ku z tym wszystkie wymagania określone w dyrektywie w od-
niesieniu do „zezwolenia na inwestycję” muszą być, zdaniem 
Komisji, spełnione na etapie wydawania obu tych decyzji.
Dlatego też w projekcie proponuje się wprowadzenie powtór-
nej procedury oceny oddziaływania na środowisko – na eta-
pie pozwolenia na budowę oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 
drogi publicznej (która ma być zastąpiona nową, przewidy-
waną w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej).
Raport sporządzany w postępowaniu o wydanie pozwole-
nia na budowę powinien zawierać wymagane informacje ze 
szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych 
danych wynikających z projektu budowlanego i innych infor-
macji uzyskanych po wydaniu wcześniejszych decyzji inwesty-
cyjnych, jeżeli były one dla danego przedsięwzięcia wydane, 
oraz określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań doty-
czących ochrony środowiska, zawartych w tych decyzjach.
Stanowisko organu prowadzącego postępowanie w sprawie 
konieczności przeprowadzenia oceny powtórnej będzie jed-

Krzysztof MiElNiczuK
Dyrektor ds. ochrony środowiska ENERCO. W latach 
1999–2003 r. pracował w Wojewódzkim inspekto-
racie Ochrony Środowiska w Poznaniu. W 2003 r. 
został powołany na stanowisko doradcy ministra 
środowiska i członka Komitetu Sterującego iSPA. Od 
2004 r. koordynator projektów funduszu Spójności 
w Narodowym funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Od 2007 r. pracuje w spółce ENERCO, zajmującej się 
kompleksowym przygotowaniem i zarządzaniem farmami wiatrowymi. 
Prowadzi również własną firmę konsultingową. Jest ekspertem w ob-
szarze ocen oddziaływania na środowisko, szczególnie dla projektów 
współfinansowanych ze środków unii Europejskiej, a także doradcą 
i trenerem w dziedzinie pozyskiwania środków na inwestycje ekologicz-
ne. Autor kilkunastu publikacji i szkoleń poświęconych szeroko pojętej 
ochronie środowiska. Absolwent ochrony środowiska, prawa oraz stu-
diów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.
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nym z elementów decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach. zażądać przeprowadzenia takiej oceny będzie mógł 
również organ prowadzący postępowanie w sprawie „zezwo-
lenie na inwestycje” (czyli np. pozwolenia na budowę), jak 
i inwestor danego przedsięwzięcia.

Postępowanie w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać  

na obszary Natura 2000
inaczej niż w dotychczas obowiązujących przepisach w nowej 
ustawie wydzielono rozdział dotyczący oceny oddziaływania 
przedsięwzięć nie należących do i lub ii grupy ale mogących 
oddziaływać na obszary Natura 2000. zastosowana też zosta-
ła nowa procedura i nowy organ prowadzący postępowanie 
– regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Decyzje administracyjne,  
przed którymi należy uzyskać decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Katalog kilkunastu decyzji, przed którymi należy uzyskać de-
cyzję o środowiskowych uwarunkowaniach został, w stosunku 
do Prawa ochrony środowiska rozszerzony, o:
n  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
n  decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
n  decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EuRO 2012.

Generalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska oraz regionalni dyrektorzy 

ochrony środowiska
Projekt przewiduje utworzenie nowego organu administracji 
rządowej – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i 16 
regionalnych oddziałów dyrekcji, kierowanych przez regional-

nych dyrektorów ochrony środowiska. Głównym zadaniem 
GDOŚ ma być usprawnienie procesu zarządzania środowi-
skiem w Polsce w kontekście skuteczniejszej absorpcji środ-
ków unijnych. Regionalni dyrektorzy mają m.in. przejąć od 
wojewodów kompetencje w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko i ochrony obszarów Natura 2000. GDOŚ zostanie 
utworzona na bazie części pracowników Ministerstwa Środo-
wiska, pracowników urzędów wojewódzkich zajmujących się 
ochroną środowiska (obsługujących wojewódzkich konserwa-
torów przyrody) i pracowników parków krajobrazowych.

Realizacja przedsięwzięć  
na podstawie tzw. zgłoszenia

ustawa o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko przynosi również 
istotną zmianę w Prawie budowlanym. Otóż w art. 29 doda-
je się ust. 3, w brzmieniu „Przedsięwzięcia mogące znaczą-
co oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są 
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wy-
nikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia... o udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, wymagają pozwolenia na budowę.” 
Oznacza to, że nie będzie możliwa realizacja przedsięwzięć 
z grup i, ii lub iii na podstawie tzw. zgłoszenia. To również 
odpowiedź na jeden z zarzutów KE wobec polskiego postę-
powania OOŚ.

Postępowanie w okresie przejściowym

Rodzi się pytanie, jak w związku z tak znacznymi zmianami 
postępować w okresie przejściowym, tj. do momentu wejścia 
w życie nowych przepisów spełniających już wymagania Ko-
misji Europejskiej. Pytanie jest szczególnie istotne dla wniosko-
dawców projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy 
uE. Czy zaczynać procedury OOŚ wg starych przepisów, czy 
czekać na nowe? A co z procedurami już rozpoczętymi lub 
zakończonymi. Czy uzyskane pod rządami Prawa ochrony 
środowiska decyzje administracyjne będą akceptowane przez 
podmioty oceniające wnioski o dofinansowanie? Na szereg 
tego typu pytań próbuje odpowiedzieć Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego, które 3 czerwca 2008 r. wydało „Wytyczne 
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajo-
wych lub regionalnych programów operacyjnych”. Wytyczne 
dostępne są na stronie internetowej MRR.  n

Przypisy:
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150, ze zm.)

3  J. Jendrośka, M. Bar, J. Jerzmański, M. Stoczkiewicz, Opinia na temat ustawy o zmianie ustawy 
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