
wynika z  przyjętych przez  Polskę  zobowiązań wynikających z  umów międzynarodowych i  przede

wszystkim z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych. Jako członek Unii Europejskiej

Polska  jest  zobowiązana  do  implementowania  prawa  Unii  Europejskiej  do  krajowego  porządku

prawnego. I tak, zgodnie z art. 5 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny

skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

(85/337/EWG,  Dz.  U.  L  175  z  5.7.1985,  str.  40)  informacje,  które  mają  być  dostarczone  przez

wykonawcę, zgodnie z ust.  1, zawierają co najmniej  zarys zasadniczych alternatywnych rozwiązań

rozważanych przez wykonawcę, łącznie ze wskazaniem głównych powodów dokonanego przez niego

wyboru,  uwzględniającego  skutki  środowiskowe.”  Podobne  stanowisko  wyraził  Wojewódzki  Sąd

Administracyjny  w Lublinie  w  wyroku z  dnia  28 marca  2019r.  (IISA/Lu  960/18)  stwierdzając,  że:

“Powołując  się  na  wskazany  wyżej  przepis,  podnieść  należy,  że  przepisy  prawa  zasadniczo  nie

określają wymagań, jakie winien spełniać wariant alternatywny, poza tym, że ma to być według art.

66 ust. 1 pkt 5 lit. a u.u.i.ś., wariant "racjonalny", a więc "rozumny, rozsądny, przemyślany". Oznacza

to zatem, że w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie można poprzestać na

wskazaniu  wariantu.  Opis  wariantów  musi  być  jednocześnie  opisem  dokładnym  i  wyjaśniającym

wszystkie istotne aspekty przedsięwzięcia i jego oddziaływania na środowisko, co służy zarówno jego

ocenie  przez  organ,  jak  i  realizacji  celu,  jakiemu  służy  ocena  oddziaływania  na  środowisko,  tj.

wyborowi  rozwiązania  najbardziej  optymalnego z  punktu widzenia  interesu inwestora oraz zasad

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (wyrok WSA w Poznaniu z 5 maja 2011 r., IV SA/Po

293/11, wyrok NSA z 11 maja 2011 r., II OSK 548/11, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów

Administracyjnych).”

Tymczasem  w  raporcie  oddziaływania  zamiast  przedstawienia  racjonalnych  wariantów

alternatywnych mamy stwierdzenia typu: “brak alternatywnych wariantów dla planowanego przez

inwestora przedsięwzięcia” czy, że szczegółowe określenie konkretnych okoliczności nastąpi “później,

we  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  zintegrowanego”,  co  dowodzi  nierzetelności  sporządzenia  i

poważnych braków przedłożonego raportu. 

Brak analizy konfliktów społecznych, mimo warunkowej pozytywnej opinii Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego  jest  kolejnym  poważnym  uchybieniem  raportu  oddziaływania.   Analiza

możliwych  konfliktów  społecznych  zawarta  w  raporcie  oddziaływania  na  środowisko  musi

obejmować wszystkie obecne w dyskursie i będące przedmiotem sporu zagadnienia wynikłe w toku

postępowania (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 28 marca 2019r.,

IISA/Lu 960/18). 

Przedstawiony  przez  wnioskodawcę  raport  zakłada  brak  istotnych  konfliktów  społecznych,  a

tymczasem  z  całości  zgromadzonego  w  toku  postępowania  pierwszej  instancji  materiału

dowodowego  wynika,  że  konflikty  społeczne  w  odniesieniu  do  planowanego  przedsięwzięcia

występują i mają duży wymiar.

Jak  wykazano  powyżej,  trwające  postępowanie  administracyjne  nie  może  być  zakończone  na

obecnym  etapie,  dlatego  decyzja  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Stepnica  o  jego  przedłużeniu  jest

zasadna  i  słuszna.  Organ  je  prowadzący  musi  dokonać  analizy  raportu  oddziaływania  i  wezwać

inwestora do jego uzupełnienia oraz, po uzupełnieniu- ponownie wystąpić o opinie do określonych

prawem instytucji. Należy także podkreślić konieczność wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i  uwag

złożonych do postępowania przez mieszkańców gminy oraz organizacje.  Dodatkowo organ gminy

musi  przed  wydaniem  decyzji  w  przedmiotowym  postępowaniu   wyjaśnić  wszystkie  wątpliwości

dotyczące granic strefy ochronnej  ujęcia wody w Miłowie, które zaopatruje w wodę pitną większość
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