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Postępowanie w sprawach dotyczących petycji
Od 6 września 2015 r. obowiązuję ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 z późn. zm.). Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania
organów w sprawach dotyczących petycji, w szczególności:
sposób postępowania w przypadku złożenia petycji niezgodnej z wymogami ustawy,
terminy
sposób załatwienia petycji.
Unormowania ustawy o petycjach, stanowią realizację postanowień art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do organów władzy publicznej oraz
do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycje kierowane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można nadsyłać:
pocztą tradycyjną na adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gdos.gov.pl
faksem pod nr +48 22 369-21-20
doręczać bezpośrednio do kancelarii Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

2018 r.
Petycja z 6 marca 2018 r. w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami
Skan petycji (PDF, 247 KB)
Załącznik do petycji - List otwarty (PDF, 4,1 MB)

2017 r.
Petycja z 17 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia całościowego programu ochrony gatunkowej jeży
Skan petycji (PDF, 143 KB)
Odpowiedź na petycję (PDF, 262 KB)

2016 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2016 r.

Petycja z 18 października 2016 r. w sprawie budowy czeskiej farmy wiatrowej w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Jasna Góra (data wpływu do GDOŚ - 9 listopada 2016 r.)
Skan petycji (PDF, 5,85 MB)
Odpowiedź na petycję (PDF, 385 kB)
Petycja z 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r.:
Skan petycji (PDF, 240 kB)
Petycja z 23 maja 2016 r. w sprawie decyzji środowiskowej
Skan petycji (PDF, 402 kB)
29 sierpnia 2016 r. została udzielona odpowiedź negatywna, mówiąca że nie ma prawnych możliwości, aby w zgodzie z prawem Unii Europejskiej wprowadzić do krajowego porządku
prawnego wyłączenia od obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji celu publicznego lub inwestycji realizowanych przez gminy i ukierunkowanych
na poprawę ochrony środowiska
Petycja z 5 kwietnia 2016 r. w sprawie regulacji dla turbin wiatrowych:
Skan petycji (PDF, 352 KB)
Odpowiedź na petycję (PDF, 351 KB)
Petycja z 21 marca 2016 r. w sprawie problemów w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa świętokrzyskiego:
Skan petycji (PDF, 825 KB)
Pismem z dnia 27 lipca 2016 r., znak: DOOŚ.OPK.070.229.2016.ML, udzielono odpowiedzi na petycję, że postulowane zawężenie katalogu uprawnień proceduralnych organizacji
ekologicznych w postępowaniach administracyjnych nie jest możliwe
Petycja z 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian przepisów dot. elektrowni wiatrowych:
Skan petycji (PDF, 670 KB)
Informacje o przebiegu postępowania:
30 marca 2016 r. DOOŚ wystąpił do Departamentu Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska o wkład do odpowiedzi
26 kwietnia 2016 r. wpłynęła odpowiedź Departamentu Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska
pismem z 10 stycznia 2018 r., znak: DOOŚ-OP.051.23.2016.RG, udzielono szczegółowych wyjaśnień, zwracając również uwagę, że problemy związane z prognozowaniem poziomu
hałasu turbin wiatrowych zostały w znacznej mierze rozwiązane pośrednio poprzez ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
Petycja z 22 lutego w sprawie odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Obwodnicy Miasta Nałęczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin - Nałęczów Bochotnica jako połączenie dróg wojewódzkich nr 830 i 826”
Skan petycji (PDF, 226 KB)
Pismem z dnia 12 maja 2017 r., znak: DOOŚ-OP.051.70.2016.RG, wyjaśniono, że GDOŚ nie widzi potrzeby ingerencji w sprawie obwodnicy Nałęczowa. Wyjaśniono również, że kwestia
wpływu inwestycji na uzdrowisko leży w znacznej mierze nie w kompetencji organów wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, lecz w kompetencji Ministra Zdrowia

2015 r.
Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (PDF, 171 kB)

