
Na  obecnym  etapie  postępowania  organ  je  prowadzący  powinien  przede  wszystkim  wykonać

zalecenia Samorządowego KOlegium Odwoławczego w Szczecinie zawarte w decyzji z dnia 17 luty

2020r.,  tj.  “dokonać oceny raportu  oddziaływania na  środowisko,  uwzględniając  przepisy  ustawy

o.u.i.ś.  ,  w  przypadku  zaś  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  raporcie  oddziaływania  na

środowisko uzyskać opinię specjalistyczną podważając dane zawarte w raporcie.”

Żądanie pełnomocnika inwestora do załatwienie niniejszej sprawy i szybkie wydanie decyzji opiera się

na błędnym założeniu,  że wszystkie pozytywne opinie zebrane w postępowaniu są nadal wiążące

oraz,  że  przedłożony  raport  oddziaływania  na  środowisko  jest  kompletny  (wyczerpuje  wymogi

przewidziane prawem) i jest wewnętrznie spójny. 

Analiza  raportu  przeczy  takiemu  założeniu.  Raport  jest  przede  wszystkim  niekompletny  i  organ

prowadzący postępowanie powinien wezwać inwestora do jego uzupełnienia. 

Zgodnie  z  linią  orzeczniczą,  do raportu  stosuje  się  wszystkie  zasady postępowania dowodowego,

dlatego, w razie wątpliwości w zakresie istotnych okoliczności sprawy, organ może wezwać inwestora

do  uzupełnienia  raportu  lub  może  sięgać  do innych środków dowodowych.  Nawet,  gdy  nikt  nie

kwesTonuje  prawidłowości  sporządzenia  raportu  oraz  danych  w  nim  zawartych,  organ  musi

samodzielnie ocenić raport. Jest  to ważne, gdyż ze względu na cel  prowadzenia postępowania w

zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kończącego się wydaniem decyzji, etap ten

jest najbardziej właściwy do oceny konkretnych wymagań ochrony środowiska. Celem organu jest

dążenie  do  ustalenia  prawdy  obiektywnej,  zebranie  i  wnikliwe  rozpatrzenie  całego  materiału

dowodowego, co następuje poprzez weryfikację danych zawartych w raporcie. Pogląd taki wyraził

m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lutego 2017r. (II OSK 1488/15) stwierdzając,

że : 

“W  orzecznictwie  sądów  administracyjnych  oraz  w  piśmiennictwie  przyjmuje  się,  że  w  aspekcie

procesowym  raport  jest  dokumentem  prywatnym  a  nie  urzędowym,  a  zatem  nie  korzysta  z

domniemania  zgodności  jego  treści  ze  stanem  faktycznym.  W  konsekwencji  zawarte  w  nim

stwierdzenia dotyczące faktów czy analiz podlegają ocenie jak każdy dowód w sprawie, zgodnie z

zasadą  swobodnej  oceny  dowodów,  obowiązującą  w postępowaniu  administracyjnym.  Zadaniem

organu prowadzącego postępowanie jest sprawdzenie zawartości raportu w kontekście spełnienia

wymogów formalnych i merytorycznych. W szczególności organ powinien ustalić, czy opracowanie

zawiera  komplet  niezbędnych  informacji  pozwalających  na  ocenę  przedsięwzięcia  i  jego

oddziaływania  na  środowisko  oraz  informacji  identyfikujących  rodzaj  i  skalę  skutków

środowiskowych,  a  także  społecznych.  Obowiązkiem organu jest  również  weryfikacja  materiałów

stanowiących podstawę sporządzonego raportu. Podkreślenia wymaga, że organ nie jest związany

treścią raportu, a ustalenia w nim zawarte mogą służyć wydaniu decyzji,  gdy raport jest rzetelny,

spójny oraz wolny od niejasności  i  nieścisłości. Raport może być kwesTonowany przez strony, jak

również przedstawicieli społeczeństwa.”

Z istotnych braków raportu oddziaływania na środowisko złożonego przez pełnomocnika inwestora

wymienić należy:

1) brak racjonalnych wariantów alternatywnych dla planowanej fermy drobiu, nowego ujęcia

wody oraz instalacji do magazynowania gazu, 

2) brak rzetelnej oceny oddziaływania na środowisko planowanego ujęcia wody, wraz ze stacją

uzdatniania  i  zakładową  siecią  wodociągową ze  względu  na  brak  określenia  parametrów
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