
realizowany  m.in.  poprzez  właściwe  wyznaczenie  zasięgu  i  granic  stref  ochronnych  ujęć  wody.

Dokumentację  niezbędną  do  ustanowienia  właściwych  granic  stref  ochronnych  przygotowuje

właściciel ujęcia, w tym przypadku  reprezentujący gminę  Burmistrz. 

W związku z brakiem podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz wymienionych w decyzji

pozwolenia wodno-prawnego działań,  Stepnicka Organizacja Turystyczna dnia  23 listopada 2020r.

złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wzywając Burmistrza do podjęcia w przepisanym

prawem terminie stosownych działań.

Do pisma dołączono opinię dr hab. Mateusza Grygoruka, specjalisty z zakresu hydrologii,  z  której

wynika,  że  analiza  dostępnej  dokumentacji  dotyczącej  ujęcia  wody  w  Miłowie,  dokumentacji

związanej z planowaną fermą drobiu i nowego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Miłowo oraz

obowiązujące  przepisy  prawa  nie  pozwalają  na  wiążące  ustalenie,  czy  lokalizacja  planowanej

inwestycji  na  działce  nr  268/4 obręb  Miłowo  jest  możliwa.  Wynika  to  m.in.  z  możliwości  kolizji

właściwie wyznaczonej strefy ochronnej pośredniej z działką nr 268/4 oraz wielce prawdopodobnej

konieczności  wyznaczenia  strefy  ochronnej  pośredniej  dla  planowanego przez  inwestora  nowego

ujęcia  wody  zlokalizowanego  na  tej  samej  działce,  na  której  planowane  jest  budowa  całej

infrastruktury związanej z planowanym przedsięwzięciem. 

Należy  podkreślić,  że  w  przypadku  objęcia  poszerzoną  strefą  ochronną  ujęcia  wody  w  Miłowie

terenów  działki  268/4  możliwość  prowadzenia  planowanej  działalności  nie  będzie  możliwa  gdyż

obejmą ją ograniczenia i zakazy, które już dla tej strefy obowiązują, tj.  zakaz hodowli drobiu oraz

zakaz  lokalizowania szamb i  nowych ujęć wody na  tym obszarze.  Podobne ograniczenia  i  zakazy

wymieniono  w  obowiązującym  dla  tego  obszary  Studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego -  Uchwała Nr XXVIII/295/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10

października  2018r.w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica.

Należy  także  podkreślić  konieczność  ponownego  wystąpienia  przez  organ  gminy  do  Marszałka

Województwa Zachodniopomorskiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 24

kwietnia  2019r.  Marszałek  zaopiniował  pozytywnie  realizację  planowanego  przedsięwzięcia  pod

warunkiem  braku  konfliktów  społecznych.  Po  zawiadomieniu  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Stepnica  o  wszczęciu  niniejszego  postępowania  oraz  w  trakcie  udziału  społeczeństwa  w

postępowaniu  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia,  do

Urzędu Miasta i Gminy Stepnica wpłynął zbiorowy protest podpisany przez ponad tysiąc osób oraz

organizacje i stowarzyszenia lokalne. 

Ponadto  wpłynęły  pisma,  w  których  zgłoszono  liczne  uwagi  odnośnie  raportu  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko. Pełnomocnik inwestora do uwag i wniosków mieszkańców i lokalnych

organizacji odniósł się wybiórczo i pobieżnie, co stanowi rażące uchybienie. 

Biorąc  pod  uwagę  liczne  protesty  społeczności  lokalnej  oraz  uwagi  i  wnioski  złożone  odnośnie

Raportu i realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z orzecznictwem sądowym, należy stwierdzić,

„iż  z  obowiązującej  w  postępowaniu  administracyjnym  zasady  prawdy  obiektywnej  wynika

powinność organów poszukiwania i przeprowadzania dowodów służących dokładnemu wyjaśnieniu

stanu faktycznego sprawy, w szczególności, gdy istnieje spór pomiędzy stronami postępowania i gdy

wskazują one na istnienie w tym zakresie istotnych wątpliwości, a określona decyzja może dotykać

chronionych prawnie dóbr osobistych człowieka w postaci życia i zdrowia ludzkiego” (Wyrok WSA w

Olsztynie sygn. II SA/OI 1267/16).

3


