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I. Tezy opinii 

 

1. Wynik przeprowadzonego  w dniu 12 lutego 2012 r. w gminie Mielno referendum 

nie jest wiąŜący dla wojewody. Stanowi on jedynie wskazówkę dla gminy co do 

stanowiska jakie powinna wyrazić wobec organów władz publicznych. 

2.  Opierając się na dołączonych do zlecenia materiałach naleŜy stwierdzić, Ŝe na 

obecnym etapie postępowania, jakim jest przeprowadzenie badań i pomiarów w celu 

sporządzenia raportu lokalizacyjnego dla elektrowni jądrowej w Gąskach, wojewoda 

nie naruszył przepisów Konstytucji dotyczących referendum lokalnego oraz 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

II. Przedmiot opinii i zastrzeŜenia 

 

Przedmiotem opinii jest odpowiedź na pytania: 

Czy wynik referendum lokalnego jest wiąŜący dla wojewody przy wydawaniu decyzji? 

JeŜeli tak, to jakie występują konsekwencje prawne w zaistniałej sytuacji, jeŜeli nie, 

to czy takim postępowaniem wojewoda nie naruszył przepisów prawa, np. Konstytucji 
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RP albo ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko? 

Zaznaczyć jednocześnie naleŜy, Ŝe opinie BAS mają charakter abstrakcyjny – 

podejmują istotne zagadnienia prawne w oderwaniu od toczących się sporów  i 

spraw. 

 

III. Uzasadnienie tez opinii 

 

1.Charakter prawny referendum lokalnego determinowany jest 

postanowieniami Konstytucji RP a takŜe ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.). 

Art. 170 Konstytucji RP stanowi, iŜ „członkowie wspólnoty samorządowej 

mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w 

tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu 

terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa”. 

Natomiast ustawa o samorządzie gminnym w art. 11 ust. 1 przyznaje mieszkańcom 

gminy prawo rozstrzygania spraw dotyczących społeczności lokalnych w głosowaniu 

powszechnym poprzez wybory władz samorządowych oraz w drodze referendum 

lokalnego. Zgodnie zaś z art. 2 ustawy o referendum lokalnym w referendum 

lokalnym „mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty 

samorządowej wyraŜają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu 

rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i 

kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego 

tej jednostki, a w przypadku gminy takŜe wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.  

Analizując przepisy ustawy o referendum lokalnym naleŜy stwierdzić, Ŝe 

mieszkańcy mają prawo do wypowiadania się decydującego, tzn. rozstrzygającego 

daną sprawę co do jej istoty wyraŜonej w pytaniu lub pytaniach referendum i zarazem 

załatwiającego tę sprawę ostatecznie tylko wówczas, gdy mieści się ona w zakresie 

zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządowej. Instytucja referendum 

stanowi bowiem formę demokracji bezpośredniej, a wynik referendum jest wiąŜący 

dla organów, których działania dotyczy rozstrzygana sprawa. Zatem aby ustalić, czy 

w świetle obowiązujących  przepisów wynik referendum w gminie Mielno był wiąŜący 
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naleŜy zastanowić się, czy sprawa, której dotyczyło referendum naleŜy do karegorii 

sprawy „dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji 

organów danej jednostki”. 

 W tej kwestii trzeba odwołać się do ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789). W świetle jej przepisów 

inwestycje w zakresie budowy objektów energetyki jądrowej oraz inwestycje 

towarzyszące są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o 

gospodarce nieruchomościami (art. 3). Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje zgodnie z art. 4 ust. 2 właściwy 

miejscowo wojewoda na wniosek inwestora, który spełnia wymagania określone w 

ustawie. Organem wyŜszego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właściwy do 

spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

Wojewoda wydaje równieŜ decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz 

decyzję zezwalającą na wejście na teren cudzej nieruchomości w sytuacji, gdy do 

przeprowadzania pomiarów i badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia 

raportu lokalizacyjnego konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości (art.  

11 ust. 1). Natomiast warunkiem ubiegania się przez inwestora o wydanie 

pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenia na prace 

przygotowawcze jest uprzednie uzyskanie decyzji zasadniczej, którą wydaje minister 

właściwy do spraw gospodarki, na wniosek inwestora, po zasięgnięciu opinii Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na 

bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (ar. 22 ust. 2). 

PowyŜsze przepisy wskazują jednoznacznie, Ŝe decyzje związane z 

inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki nie mieszczą się w ustawowo 

wyliczonych zadaniach i kompetencjach organów gminy. W związku z powyŜszym 

mieszkańcy nie mogą wypowiadać się w ich przedmiocie w sposób wiąŜący 

(rozstrzygający sprawę co do istoty), który zastępowałby rozstrzygnięcie organu 

gminy. Nie oznacza to jednak, Ŝe mieszkańcy pozbawieni są moŜliwości 

wypowiadania w sprawach, które ich dotyczą.  Decyzje związane z inwestycją 

zakresie budowy obiektu energetyk mieszczą się bowiem w zakresie pojęcia 

istotnych spraw dotyczących społeczności lokalnej co umoŜliwia mieszkańcom 

wypowiadanie się w ich przedmiocie.  
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Wykładni cytowanego wyŜej art. 2 ustawy o referendum lokalnym  naleŜy 

dokonać przez pryzmat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. 

(sygn. akt K 30/02, OTK-A 2003/2/16). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego 

„mieszkańcy mają prawo do wyraŜania swojej woli w drodze referendum we 

wszystkich zasadniczych dla tej wspólnoty sprawach, nie wyłączonych z mocy 

Konstytucji - niezaleŜnie czy sprawy te są zadaniami organów lokalnych, czy teŜ nie.”  

Trybunał w uzasadnieniu do powyŜszego wyroku zróŜnicował referenda na 

stanowiące, opiniodawcze i konsultacyjne. Wynik rozstrzygnięcia referendum 

stanowiącego zastępuje rozstrzygnięcie organu gminy natomiast wynik referendum 

konsultacyjnego stanowi wskazówkę dla gminy co do stanowiska jakie powinna ona 

wyrazić wobec innych organów władz publicznych. Zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego „ W sprawach zastrzeŜonych dla władz i organów innych niŜ organ 

tego samorządu, mieszkańcy nie mogą wypowiadać się tak stanowczo, jak w 

sprawach uznanych przez ustawę za sprawy naleŜące do zakresu zadań danego 

samorządu. Przemawia za tym wiele względów”. Jednym i nich w opinii Trybunału, 

jest to, Ŝe „mieszkańcy określonej wspólnoty nie mogą przyczyniać się w takim 

samym stopniu kształtująco do rozwiązań normatywnych centralnych władz i 

organów państwa oraz organów stanowiących innych samorządów, jak mogą to 

czynić w odniesieniu do rozwiązań „własnego” prawa lokalnego. Ustanowiony 

Konstytucją porządek prawny opiera się na zasadzie decentralizacji władzy 

publicznej (art. 15 ust. 1 Konstytucji), a nie autonomii terytorialnej. Oznacza to, iŜ w 

zakresie stanowienia prawa lokalnego organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego spełniają rolę uzupełniającą, wydając przepisy prawa miejscowego na 

podstawie i w granicach upowaŜnienia ustawowego. Tym bardziej, zatem sami 

mieszkańcy wspólnoty lokalnej nie mogą wkraczać w proces legislacyjny w państwie 

w taki sam sposób, jak to czynią w zakresie stanowienia „własnego” prawa 

lokalnego.” 

Konkludując naleŜy stwierdzić, Ŝe sprawy związane z inwestycją zakresie 

budowy obiektu energetyki nie mieszczą się w ustawowo wyliczonych zadaniach i 

kompetencjach organów gminy, dlatego wynik referendum z dnia 12 lutego 2012 r. w 

gminie Mielno moŜe jedynie stanowić wskazówkę dla organu gminy w kwestii 

stanowiska jakie powinien wyrazić wobec wojewody. Wynik tego referendum nie jest 

wiąŜący dla wojewody.  
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2. Zgodnie z art. 35b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. 

U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) obiekt jądrowy lokalizuje się na terenie, który umoŜliwia 

zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej 

podczas rozruchu, eksploatacji i likwidacji tego obiektu, a takŜe przeprowadzenie 

sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia 

radiacyjnego. Przed wyborem lokalizacji obiektu jądrowego inwestor przeprowadza 

badania i pomiary terenu, a na ich podstawie ocenę terenu przeznaczonego pod 

lokalizację obiektu jądrowego. Ocena ta dotyczy: 

  1)   warunków sejsmicznych, tektonicznych, geologiczno-inŜynierskich, 

hydrogeologicznych, hydrologicznych i meteorologicznych; 

  2)   zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka; 

  3)   zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody; 

  4)   gęstości zaludnienia i sposobu zagospodarowania terenu; 

  5)   moŜliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia radiacyjnego. 

Na podstawie oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu 

jądrowego inwestor opracowuje raport lokalizacyjny i przedstawia go Prezesowi 

Agencji. Raport lokalizacyjny podlega ocenie Prezesa Agencji w toku postępowania o 

wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. 

 

Z informacji przedstawionych w zleceniu wynika, Ŝe Wojewoda 

zachodniopomorski  w dniu 8 lutego 2012 r. wydał decyzję zezwalającą  PGE na 

przeprowadzenie badań i pomiarów w celu sporządzenia raportu lokalizacyjnego dla 

elektrowni jądrowej w Gąskach. PowyŜsza decyzja nie przesądza jeszcze o przyszłej 

lokalizacji inwestycji. Jest to dopiero pierwszy etap związany z procedurą lokalizacji a 

następnie budową elektrowni jądrowej. Na tym etapie ustawodawca nie przewidział 

konieczności wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Dopiero po przeprowadzeniu badań i pomiarów zostanie podjęta właściwa 

decyzja lokalizacyjna. Inwestycja polegająca na budowie elektrowni jądrowej naleŜy 

niewątpliwie do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przed 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej 

wydania zapewnia moŜliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach 

którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko. Odbywa się to m.in.  
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poprzez moŜliwość składania uwag i wniosków, udziału w rozprawie administracyjnej 

otwartej dla społeczeństwa oraz udziału w postępowaniu w sprawie transgranicznego 

oddziaływania. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą 

część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 

przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Konkludując decyzja dotycząca przeprowadzenia badań i pomiarów w celu 

sporządzenia raportu lokalizacyjnego dla elektrowni jądrowej jest etapem 

poprzedzającym wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy 

obiektu energetyki jądrowej. Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko będą miały zastosowanie dopiero na dalszym 

etapie postępowania związanym z realizacją inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej. Z tych względów, jak się wydaje, wojewoda nie mógł naruszyć 

przepisów wyŜej wskazanej ustawy. Nie mógł równieŜ naruszyć, co wykazane 

zostało w pierwszej części opinii, przepisów Konstytucji odnoszących się do 

referendum lokalnego. Wynik przedmiotowego referendum, nie moŜe bowiem 

zastąpić rozstrzygnięć wojewody w sprawie wskazania lokalizacji obiektu jądrowego. 

Deskryptory Bazy REX: gmina, referendum, elektrownia jądrowa. 
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