
jednoznacznie indywidualizujących przedmiotowe przedsięwzięcie

3) brak analizy konfliktów społecznych, 

4) brak planu nawożenia, 

5) brak szczegółowego określenia rodzaju i ilości wytworzonych odpadów oraz nie wskazanie

miejsca i sposobu ich magazynowania, 

6) brak  kompleksowego  rozwiązania  zaopatrzenia  fermy  w  wodę  do  picia  dla  drobiu  w

przypadku braku, zbyt małej ilości lub złej jakości wody z planowanych studni głębinowych, 

7) brak analizy ryzyka dla planowanego ujęcia wody, 

8) brak  wykonanej  inwentaryzacji  i  waloryzacji  przyrodniczej  wykonanej  zgodnie  z  dobrymi

praktykami,  dostępną wiedzą  czy  metodykami  powszechnie  stosowanymi w ramach prac

przyrodniczych  (co  powoduje  przeważnie  generowanie  niewłaściwych/błędnych

wniosków/konkluzji  zawartych  w  raporcie  oraz  nie  wskazanie  rzeczywistych  działań

zapobiegawczych), 

9) brak analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na klimat  ze względu na emisję

gazów cieplarnianych, 

10) brak składu chemicznego ścieków wytwarzanych na planowanej fermie

W zakresie wewnętrznej niespójności raportu oddziaływania na środowisko przykładowo wymienić

należy: 

1) ponad  dwunastokrotną  różnicę  w  zakładanej   wydajności  planowanego  ujęcia  wody  o

poborze max. 75m3/h z deklarowanym zużyciem wody na poziomie 55 tysięcy m3/rok  (6

m3/h), pobór wody mylony jest w raporcie z wydajnością ujęcia, 

2) różnicę  w  deklarowanej  w  raporcie  ilości  wytwarzanych  ścieków,  i  tak   w  jednej  części

raportu  ilość  ścieków  wynosi  1647  m3/rok  a  w  innej  poziom  ilość  zużytej  wody  do

mycia/dezynfekcji obiektów , czyli ścieków wynosi 3292,8m3/rok,

Należy  podkreślić,  że brak w raporcie  oddziaływania  wariantów alternatywnych dla  planowanego

przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  przemysłowej  fermy  drobiu,  nowego  ujęcia  wody  i

infrastruktury do magazynowania gazu  jest jego istotną wadą, przesądzają o możliwości odmowy

wydania uzgodnień środowiskowych. Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z

dnia Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 lutego 2017r. (II OSK 1488/15) : “Art. 66 ust. 1

u.u.i.ś.  stanowi  o  tym,  jakie  konkretnie  elementy  powinien  zawierać  raport  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko. Elementy te zostały zawarte w 20 punktach. Kluczowy dla dalszych

rozważań stał się art. 66 ust. 1 pkt 5 u.u.i.ś., zgodnie z którym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na środowisko powinien zawierać opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz art.

Art.  66  ust.  1  pkt  6,  zgodnie  z  którym  raport  powinien  zawierać  określenie  przewidywanego

oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko.

Należy mieć na uwadze, że miejsce przepisu art. 66 ust. 1 pkt 5 u.u.i.ś. w polskim ustawodawstwie
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