
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, w

toku postępowania  organ  podejmuje  wszelkie  kroki  niezbędne  do  załatwienia  sprawy,  mając  na

względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Przepis ten nakazuje organom administracji

podejmowanie  wszelkich  kroków  niezbędnych  do  dokładnego  wyjaśnienia  rzeczywistego  stanu

faktycznego  sprawy.  Oznacza  to,  iż  organy  administracji  mają  obowiązek  dążenia  do  prawdy

obiektywnej. Stosownie do treści art. 77 § 1 Kpa, organ administracji publicznej jest obowiązany w

sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Materiał dowodowy zebrany w

sprawie  powinien  być  kompletny,  tj.  dotyczący  wszystkich  okoliczności  faktycznych,  które  mają

znaczenie w sprawie, co oznacza obowiązek podjęcia przez organ stosownych działań, między innymi

przeprowadzenia z urzędu dowodów służących ustaleniu stanu faktycznego sprawy oraz zażądania od

strony przedstawienia dowodów na poparcie jej twierdzeń. Zgodnie z art. 77 § 2 Kpa organ może w

każdym  stadium  postępowania  zmienić,  uzupełnić  lub  uchylić  swoje  postanowienie  dotyczące

przeprowadzenia dowodu.

Zawiadomieniem z dnia 09 grudnia 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica poinformował strony

postępowania o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 09 lutego 2021r. z uwagi na nowe

okoliczności  dotyczące  stref  ochronnych  ujęć  wody  oraz  dokonania  dodatkowej  analizy

zgromadzonego materiału i koniecznością zasięgnięcia opinii eksperta (hydrogeologa) w tej sprawie. 

W piśmie z dnia 18 grudnia 2020r. pełnomocnik inwestora stwierdził, iż przedłużenie postępowania w

niniejszej  sprawie  jest  bezpodstawne  uznając,  że  :”niedopuszczalne  jest  uzależnienie  wyniku

konkretnej i zawisłej już przed organem sprawy od okoliczności całkowicie obecnie teoretycznych,

potencjalnych,  jak  ewentualność  rozszerzenia  stref  ochronnych   i  objęcie  terenu  realizacji

przedsięwzięcia zakazem lub ograniczeniami z art. 130 ust. 1 ustawy Prawo wodne.”

Należy wyjaśnić, że okoliczności dotyczące konieczności przystąpienia przez organ gminy Stepnica do

sporządzenia analizy ryzyka w celu wyznaczenia nowych granic strefy ochronnej pośredniej ujęcia

wody w Miłowie nie są ani “teoretyczne” ani” potencjalne”. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z

wydanej przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie decyzji  z dnia 25 sierpnia 2014 , którą udzielono

pozwolenia  wodno-prawnego  na  pobór  wody  podziemnej  z  ujęcia  wody  w  Miłowie  (sygn.

WOŚRL.6341.03.07.2014.KK). 

W  uzasadnieniu  decyzji  organ  wydający  zaznaczył,  że  w  toku  postępowania  Regionalny  Zarząd

Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował, iż utrzymanie powyższych wielkości poboru i zasięg

dotychczasowej  strefy  ochronnej  ujęcia  wody  podziemnej  w  Miłowie  nie  zapewni  odpowiedniej

jakości i ilości wody przedmiotowego ujęcia. 

Brak właściwej ochrony wynika z faktu, że strefa ochronna ustanowiona rozporządzeniem Dyrektora

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2011 r.  ( Nr 2/2011 ) została

zwymiarowana na podstawie rzeczywistego poboru, wynoszącego z założoną perspektywą max. 28

m3/h, tj. połowę mniejszego niż obecny. 

Z uwagi na powyższe organ wydający pozwolenie zwrócił  uwagę na konieczność podjęcia działań

zmierzających do zmiany przebiegu granic ustanowionej strefy ochronnej. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest  zadaniem własnym gminy (art.  3 ust. 1 ustawy o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu  ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. , Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z

późn.  zm.).  Z  zadania  tego  wynika  obowiązek  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  i  jakości  wód

ujmowanych  do  zaopatrywania  ludności  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia.  Obowiązek  ten  jest
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