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DECYZJA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w składzie:

przewodnicząca: Magdalena Raguszewska- sprawozdawca
członkowie: Dariusz Kozłowski

Zbigniew Kaczmarek

po rozpatrzeniu odwołania Spółki z 0.0. WIND FARM Oborniki Śląskie z siedzibą w Krakowie od - wydanej
z upoważnienia Burmistrza Obornik Śląskich - decyzji Zastępcy Burmistrza Obornik Śląskich z dnia
17 października 2014 r. (RiOŚ.6220.13.83.2011), odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie", polegającego na
budowie 4 turbin wiatrowych o mocy około 2 MW każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do
zlokalizowania w obrębach: Oborniki Śląskie, Kowale, Kuraszków, Przecławice, Wilczyn, w gminie Oborniki
Śląskie,

na podstawie:
- art. 138 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako k.p.a.),
- art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 ze zm.),

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i - orzekając o istocie sprawy - odmawia Spółce z 0.0. WIND FARM
Oborniki Śląskie z siedzibą w Krakowie zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Farma Wiatrowa
Oborniki Śląskie", polegającego na budowie 4 turbin wiatrowych o mocy około 2 MW każda, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego - zgodnie z wnioskiem Spółki z 0.0. z dnia 20 października
2011 r., uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2011 r. - do realizacji na działkach: nr 70, AM-24, obręb
Oborniki Śląskie; nr 21, nr 12, nr 14, AM-43, obręb Oborniki Śląskie; nr 8, nr 49/390, nr 48/390, nr 53, nr 22,
nr 20, AM-44, obręb Oborniki Śląskie; nr 74/2, nr 72, nr 86/1, nr 88/29, nr 102, nr 17/1, nr 20/1, nr 98/1,
nr 97/2, nr 96/1, nr 3/16, nr 3/17, nr 3/15, nr 27, AM-I, obręb Kowale; nr 320/5, obręb Kuraszków; nr 85/3,
nr 85/4, nr 85/2, nr 80, nr 40/1, nr 40/2, nr 18/2, nr 18/3, nr 17, obręb Przecławice.

UZASADNIENIE
Wydaną z upoważnienia Burmistrza Obornik Śląskich decyzją z dnia 17 października 2014 r. - powołując się

na art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 80 ust. 1 pkt 1,2,3 oraz
art. 85 ustawy o udostępnianiu informaCji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą) - Zastępca Burmistrza Obornik
Śląskich odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Farma
Wiatrowa Oborniki Śląskie", polegającego na budowie 4 turbin wiatrowych o mocy około 2 MW każda, wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do zlokalizowania w obrębach Oborniki Śląskie, Kowale,
Kuraszków, Przecławice, Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie. Uzasadniając takie rozstrzygnięcie organ pierwszej
instancji obszernie opisał przebieg przeprowadzonego postępowania środowiskowego, eksponując m.in. fakt
licznych protestów społecznych i przedłużające się postępowanie uzgodnieniowe prowadzone przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wymieniwszy "braki merytoryczne zawarte
w przedłożonym Raporcie", których uzupełnienia domagał się organ uzgadniający warunki realizacja
planowanego przedsięwzięcia, organ pierwszej instancji wyjaśnił, że postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie uzgodnił takich warunków. Wskazał, że
przedstawiony przez inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawierał liczne braki
z zakresu analizy akustycznej. Stwierdził także, że "Przeprowadzona procedura udziału społeczeństwa wykazała
wyraźnie negatywny stosunek mieszkańców do przedmiotowej inwestycji". Wreszcie organ pierwszej instancji
wskazał, że "Wraz z obowiązywaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Oborniki Śląskie, dla obrębów Borkowice, Kowalem Kuraszków, Piekary (Uchwała nr XLV/392/14 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2014 r.) inwestycja stała się sprzeczna z zapisami miejscowego planu
zagospoda rowan ia przestrzen nego".



Odwołanie od decyzji z dnia 17 października 2014 r. złożyła Spółka z 0.0. WIND FARM Oborniki Śląskie.
Odwołująca się zarzuciła, że decyzja została "wydana z niepełną podstawą prawną", została skierowana do
osoby niebędącej stroną w sprawie, nie posiada "należytego uzasadnienia faktycznego i prawnego", a także
"wydana została z rażącym naruszeniem przepisów art. 6, 7 , 8, 12 i 35 kpa". Ponadto zarzucono, że Burmistrz
Obornik Śląskich "w trakcie postępowania w sposób nieuprawniony, wbrew wymaganiom obowiązujących
przepisów przekraczał swoje uprawnienia (...l", "przymuszając Skarżącą" do przedłożenia wypisu z ewidencji
gruntów na etapie składania wniosku o decyzję środowiskową, czym rażąco naruszył art. 74 ust. la i ust. 1b
ustawy, a także do przedłożenia "aktualnych" danych z ewidencji gruntów "w momencie, gdy jedynym
możliwym rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie było wydanie decyzji odmawiającej ustalenia
środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia z powodu jego niezgodności z ustaleniami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i negatywnego uzgodnienia
planowanego przedsięwzięcia przez RDOŚ we Wrocławiu (art. 80 ust. 2 oraz art. 80 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77
ust. 1 ustawy (uios) działał na szkodę interesu prywatnego Skarżącej, dopuszczając się przestępstwa
wskazanego wart. 231 kodeksu karnego".

Zdaniem odwołującej się, po pierwsze, organ pierwszej instancji nie zakończył postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lecz wydał decyzję o odmowie wydania decyzji,
powołując jako jej jedyną podstawę art. 104 kpa, "podczas, gdy w rozpatrywanym przypadku zachodzą dwie
nie powołane w treści decyzji, przez Burmistrza Obornik Śląskich przesłanki do wydania decyzji o odmowie
ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia: art. 80 ust. 2 oraz art. 80 ust. 1
pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 1 ustawy (uios), przez co rażąco naruszył przepis art. 107 § 1 kpa powodując
powstanie przesłanki nieważnościowej z art. 156 § 1 pkt 2) kpa". Podanie w podstawach prawnych
rozstrzygnięcia wyłącznie art. 104 kpa "w sposób jednoznaczny wskazuje na jego wadliwość i konieczność
wyeliminowania go z obrotu prawnego".

Po drugie, w opinii odwołującej się, "Burmistrz Obornik Śląskich skierował skarżoną decyzję nie do
wnioskodawcy (Skarżącej), lecz do osoby fizycznej niebędącej stroną w sprawie (Zbigniewa BIecha), przy
równoczesnym zastrzeżeniu, że osoba ta nie reprezentuje obecnie Skarżącej (co' istotnie ma miejsce
w przedmiotowej sprawie), czym ewidentnie naruszył przepis art. 107 § 1 kpa powodując powstanie przesłanki
nieważnościowej z art. 156 § 1 pkt 4) kpa".

Po trzecie, omówiwszy zasady sporządzania uzasadnienia decyzji (i przytoczywszy orzeczenia sądowe
dotyczące tej kwestii), Spółka z 0.0. zarzuciła, że z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika, z jakiego
powodu organ odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zdaniem Spółki z 0.0., "z chwilą
wejścia w życie mpzp zabraniającego lokalizacji turbin wiatrowych na wnioskowanym terenie oczywistym było,
(lecz niestety nie dla organu), że Burmistrz Obornik Śląskich nie mógł wydać innego rozstrzygnięcia, niż decyzja
o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia". Nie dość jednak, że
postępowanie nie zostało zakończone bez zbędnej zwłoki, to jeszcze organ pierwszej instancji "wręcz
przymuszał Skarżącą do ponoszenia kolejnych kosztów (np. żądanie dostarczenia niemających żadnego
znaczenia dla zakończenia postępowania wypisów z ewidencji gruntów)". W opinii odwołującej się, stanowi to
istotne naruszenie art. 6, art. 7, art. 8, art. 12 i art. 107 § 3 k.p.a. oraz art. 85 ustawy, mające "wpływ na
rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie".

Wskazane w odwołaniu uchybienia stanowią - zdaniem Spółki z 0.0. - "o ewidentnej wadliwości skarżonej
decyzji, co w pełni uzasadnia wniosek o jej uchylenie i orzeczenie, co do istoty sprawy zgodnie z dyspozycją
art. 138 § 1 ust. 1 pkt 2) kpa przez organ odwoławczy".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu zważyło, co następuje:
Na wstępie Kolegium nie może nie stwierdzić, że po raz pierwszy spotkało się z odwołaniem, w którym

podmiot wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowej tak wyraźnie i jednoznacznie eksponuje fakt zaistnienia
dwóch przesłanek "do wydania decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia", wskazując wręcz, że negatywne rozpatrzenie wniosku było "jedynym możliwym
rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie". W tym aspekcie Kolegium nie może nie przychylić się do
stanowiska odwołującej się, że w rozpatrywanej sprawie oczywiście zasadnym było wydanie rozstrzygnięcia
negatywnego, jednak z powodu niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego
aktualnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwestia negatywnego uzgodnienia
planowanego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest w tej

sytuacji drugorzędna.
Równie nieczęsto spotykane w działalności orzeczniczej Kolegium jest doszukiwanie się przesłanek

nieważnościowych w każdym zaistniałym, zdaniem Spółki z 0.0., uchybieniu organu pierwszej instancji. Mimo
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pewnych uchybień organu pierwszej instancji w żaden sposób - zdaniem Kolegium - nie mają one charakteru
kwalifikowanego.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane
dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcia te wymienione zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Planowane
przez Spółkę z 0.0. WIND FARM Oborniki Śląskie przedsięwzięcie niewątpliwie spełnia dyspozycję § 3 ust. 1
pkt 6 lit. b) powołanego rozporządzenia kwalifikacyjnego ()nstalacje wykorzystujące do wytwarzania energii
elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt S", a więc inne niż instalacje wykorzystujące
do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż
100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej"), co każe kwalifikować je do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Nie ulega więc wątpliwości, że wniosek Spółki z 0.0.

o wydanie decyzji środowiskowej dla takiego przedsięwzięcia winien zostać rozpatrzony merytorycznie.
W osnowie decyzji z dnia 17 października 2014 r. organ pierwszej instancji stwierdził, że "odmawia

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" "po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa BIecha,
z dnia 20 października 2011 r. (data wpływu: 24 października 2011 r.) działającego wówczas z upoważnienia
Inwestora - Wind Farm Oborniki Śląskie Sp. z 0.0., z ówczesną siedzibą przy ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109
Gliwice".

Nie można się oczywiście zgodzić z zarzutem odwołującej się, że takie sformułowanie osnowy decyzji
powoduje, iż została ona skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, "powodując powstanie przesłanki
nieważnościowej z art. 156 § 1 pkt 4) kpa". Wskazano bowiem wnioskodawcę (inwestora), choć istotnie
wskazanie to nie jest wystarczająco precyzyjne. Dlatego, ponownie rozpatrując sprawę, Kolegium zdecydowało
się orzec w tym zakresie w sposób, który nie będzie budził żadnych wątpliwości (również Spółki z 0.0.) co do
adresata negatywnego rozstrzygnięcia organu właściwego.

W tym miejscu należy zauważyć, że - kierowany do Burmistrza Obornik Śląskich - wniosek z dnia
20 października 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą
"FARMA WIATROWA OBORNIKI ŚLĄSKIE" podpisany został przez Zbigniewa BIechę. Osoba ta legitymowała się
pełnomocnictwem Spółki z 0.0. WIND FARM Oborniki Śląskie (podpisanym przez dwóch członków zarządu,
zgodnie z odpisem aktualnym KRS nr 0000382374, wówczas z siedzibą w Gliwicach) z dnia 20 października
2011 r., ważnym do dnia 31 stycznia 2012 r. Pełnomocnictwo uprawniało do "działania w imieniu i na rzecz
Spółki przed wszystkimi organami administracyjnymi zarówno rządowymi jak i samorządowymi, każdego
szczebla w zakresie niezbędnym do reprezentacji Spółki we wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem
pozwoleń, zezwoleń, zgód itp. niezbędnych do budowy infrastruktury farmy wiatrowej w Obornikach Śląskich
(...)". Kolejnym pełnomocnikiem Spółki z 0.0. był Tomasz Gołąb.

Zgodzić się zaś trzeba z odwołującą się, że prawidłowym rozstrzygnięciem w przypadku negatywnego
załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie powinna być "odmowa
wydania decyzji" środowiskowej. Zaznaczyć jednak trzeba, że w kwestii sposobu sformułowania negatywnego
rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej nie ma jednolitości w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym. Tytułem przykładu wskazać można:
- "Przesłanki wydania decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego
przedsięwzięcia muszą wynikać z konkretnie wskazanych uregulowań prawnych i faktycznych. Odmowa
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w przypadku wystąpienia sprzeczności
planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający czy też sprzeczności
z innymi przepisami prawa." (podkr. Kolegium; wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 listopada 2011 r., II SA/Łd 439/11,
LEX nr 115375);
- "Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może nastąpić w przypadku wystąpienia
sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego,
w przypadku odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ współdziałający, w sytuacji
zaistnienia sprzeczności z innymi przepisami prawa lub gdy z przeprowadzonego postępowania wyniknie
możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko (podkr. Kolegium; wyrok WSA w Gdańsku z dnia
7 kwietnia 2011 r., II SA/Gd 753/10, LEX nr 992951; identycznie w wyroku WSA w Krakowie z dnia 12 kwietnia
2010 r., II S.A./Kr 42/10, LEX nr 577115);
- wyrokiem z dnia 26 listopada 2010 r. WSA we Wrocławiu oddalił skargę "w przedmiocie odmowy wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (II SA/Wr 463/10, I SA/Wr
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463/10, LEX nr 755617; tak samo m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z dnia z dnia 16 października 2013 r.,

II SA/Po 644/13, LEX nr 1414063).
Zdaniem Kolegium, rozstrzygnięcie o "odmowie wydania decyzji środowiskowej", choć zrozumiałe i nie

budzące wątpliwości co do intencji organu właściwego do wydania takiej decyzji, nie jest prawidłowe.
Od strony formalnej (jednak wyłącznie od niej) może bowiem sugerować, że organ właściwy odmawia
zrealizowania swojej ustawowej kompetencji (wydania decyzji), nie zaś, że nie widzi podstaw do pozytywnego
rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z przyczyn merytorycznych.

Ponieważ osnowa zaskarżonej decyzji została sformułowana w sposób nie do końca jasny, jeśli chodzi
o adresata odmownego rozstrzygnięcia i ponieważ Kolegium zdecydowało się sanować to uchybienie na etapie
postępowania odwoławczego, sanowało również rozstrzygnięcie w aspekcie sformułowania woli organu

właściwego.
Kolegium zauważa, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy, jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez
wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą
wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy,
"odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia". Identyczne rozstrzygnięcie przewidziano w art. 81 ust. 2
ustawy, w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie
może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, a także wart. 81 ust. 3 ustawy, w sytuacji, gdy
z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować
nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Ustawodawca jest przy tym konsekwentny. Wart. 93 ust. 4 i wart. 101 ust. 4 ustawy również wskazuje, że
"organ właściwy do wydania decyzji (...), odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia".

Niewątpliwie ustawowa konstrukcja rozstrzygnięcia negatywnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach - "odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia" - najpełniej wyraża

stanowisko organu właściwego do wydania decyzji środowiskowej.
W rozpatrywanej sprawie nie ulega wątpliwości Kolegium,' że Burmistrz Obornik Śląskich nie mógł

w okolicznościach faktycznych sprawy wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego - orzekając
o istocie sprawy - Kolegium odmówiło zgody na realizację przedsięwzięcia.

W tym miejscu należy jednak przede wszystkim wyjaśnić, że do chwili welSCla w życie zmiany planu
miejscowego, która jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości (czego zresztą, jak wspomniano, Spółka nie
kwestionuje) wykluczyła możliwość posadowienia elektrowni wiatrowej na wskazywanym we wniosku Spółki
z 0.0. terenie, Burmistrz Obornik Śląskich nie miał podstaw, aby nie prowadzić postępowania w sprawie oceny

oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami ustawy.
Stosownie do art. 80 ust. 2 powołanej ustawy, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia "z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony". W literaturze podnosi się, że
stwierdzenie sprzeczności lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwalnia organ prowadzący postępowanie z konieczności przeprowadzania postępowania
wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym postępowania uzgodnieniowego z innymi organami
(por. K. Gruszecki, Komentarz do art. 80 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX 2013).
Stanowisko jest akceptowane w orzecznictwie (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 16 września 2008 r., II OSK 1036/07, LEX nr 489569).

Żaden z przepisów ustawy nie pozwala jednak na negatywne dla inwestora zakończenie postępowania
środowiskowego lub odstąpienie od jego prowadzenia (np. nieformalne "zawieszenie" postępowania)
w przypadku, gdy plan nie został uchwalony, jednak przystąpiono do jego sporządzenia.

W tym aspekcie Kolegium zauważa, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r., poz. 647 ze zm.) uchwała rady gminy
w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Uchwała Nr XLV/392/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale,
Kuraszków, Piekary, Przecławice została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
w dniu 14 kwietnia 2014 r., a weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r.
poz. 1938). Ostatnią czynnością postępowania o charakterze władczym (przed wydaniem zaskarżonej decyzji)

4



było wydanie w dniu 10 kwietnia 2014 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
postanowienia z dnia 10 kwietnia 2014 r. (WOOŚ.4242.90.2012.PS.22l. odmawiającego uzgodnienia warunków
realizacji opisanego na wstępie przedsięwzięcia. Później organ pierwszej instancji m.in. obwieszczał fakt
zakończenia postępowania w sprawie uzgodnienia ww. postanowieniem, informował społeczeństwo
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wnoszenia uwag i wniosków (obwieszczenie z dnia 23 maja
2014 r.), informował strony postępowania - z uwagi na fakt stosowania w rozpatrywanej sprawie art. 49 k.p.a.,
również w drodze obwieszczenia - o możliwości wypowiedzenia się w sprawie (obwieszczenie z dnia 27 czerwca
2014 r.), wzywał Spółkę z 0.0. do wskazania aktualnego pełnomocnika i przedłożenia stosownego
pełnomocnictwa (pismo z dnia 28 maja 2014 r.). Wzywał również Spółkę z 0.0. do przedłożenia "aktualnego
wykazu działek objętych przedmiotowym przedsięwzięciem, w przypadku podziału działki - o przedłożenie
wypisu z ewidencji gruntów" (pismo z dnia 11 sierpnia 2014 r.). Informował także o niemożności załatwienia
sprawy w wyznaczonym terminie (pismo z dnia 27 czerwca 2014 r., pismo z dnia 14 sierpnia 2014 r.). Dopiero
we wrześniu 2014 r. organ pierwszej instancji otrzymał potwierdzenia wywieszenia obwieszczeń
w poszczególnych sołectwach (pisma z dnia 12 września 2014 r.). Wreszcie, obwieszczeniem z dnia 15 września
2014 r. organ pierwszej instancji zawiadomił strony postępowania o "zgromadzeniu materiału dowodowego
w sprawie" i poinformował o ostatecznej możliwości zapoznania się "Z treścią zgromadzonej dokumentacji".

W tym miejscu trzeba wskazać, że jeśli chodzi o wezwanie Spółki z 0.0. do przedłożenia "aktualnego
wykazu działek objętych przedmiotowym przedsięwzięciem, w przypadku podziału działki - o przedłożenie
wypisu z ewidencji gruntów" (pismo z dnia 11 sierpnia 2014 r.), było ono oczywiście dopuszczalne. Wykaz
działek wskazanych we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko
- Farma Wiatrowa Oborniki Śląskie z marca 2014 r. ("W oparciu o wersje: Luty-Lipiec 2012 r oraz Wrzesień
2013 r.") niewątpliwie się różnił.

We wniosku z dnia 20 października 2011 r. wskazano w tym zakresie następujące działki: "Obręb nr 001
Oborniki Śląskie - arkusz 24 działka nr: 70, Obręb 001 Oborniki Śląskie - arkusz 43 działki nr: 21, 12, 14, Obręb
001 Oborniki Śląskie - arkusz 44 działki nr: 8, 49/390, 48/390, 47/390,53,22,20, Obręb nr 6 Kowale - działki nr:
74/2, 72, 86/1, 88/29, 102, 17/1, 20/1, 98/1, 97/2, 96/1, 3/11, 3/15, 27, Obręb nr 7 Kowale - działka nr: 320/5
oraz Obręb nr 16 Przecławice - działki nr: 85/3, 85/4, 85/2, 80,40/1, 40/2, 18/2,18/3, 17".

W piśmie z dnia 15 listopada 2011 r. Spółka z 0.0. zawarła uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji
środowiskowej, dodając w obrębie Kowale działki nr 3/16 i 3/17. W tym zakresie wyjaśniła, że działka
o nr. 3/11 została podzielona na działki nr 3/16 i nr 3/17. Poprawiono również obręb działki nr 320/5,
wskazując na obręb Kuraszków (pierwotnie-Kowale). Wyłączywszy z zakresu objętego wnioskiem działkę nr
47/390, Spółka wyjaśniła, że "zgodnie z załączonym wypisem (działka ta-przyp. Kolegium) posiada nr 53".
Do pisma załączono "mapy ewidencyjne z naniesionymi obszarami oddziaływania".

We wspominanym wyżej Raporcie - na str. 7 - wymieniono zaś działki "nr 70, 21, 12, 8 obręb 001
Oborniki Śląskie, 72, 86/1, 88/29, 102, 17/1, 20/1, 98/1, 97/2, 96/1, 11/3, 26, 27, 3/16 obręb 006 Kowale,
320/5 obręb 007 Kuraszków, 85/3, 85/4, 85/2, 80, 40/1, 40/2, 18/2, 18/3, 17 obręb 0016 Przecławice, 281,
280/1,280/2,282 i 108/1 obręb 0021 Wilczyn".

Zgodnie z Raportem, na działkach w obrębie Wilczyn planowana jest "trasa kabli energetycznych

i światłowodowych"(str. 8). Działka nr 11/3 w obrębie Kowale oznaczona jest symbolem DKL, działka nr 26,
w obrębie Kowale - symbolem KOD, działka nr 3/16, obręb Kowale, symbolem MN/7(2).

Spółka z 0.0. nie odpowiedziała na wskazane wezwanie organu pierwszej instancji, choć niewątpliwie je
otrzymała, skoro w odwołaniu zarzuciła, że żądano od niej przedłożenia "aktualnych" danych z ewidencji
gruntów "w momencie, gdy jedynym możliwym rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie było wydanie
decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia" i że takim
wezwaniem organ pierwszej instancji "działał na szkodę interesu prywatnego Skarżącej, dopuszczając się
przestępstwa wskazanego wart. 231 kodeksu karnego".

Wobec wskazanych sprzeczności wniosku i Raportu, zarzucanie organowi pierwszej instancji, że wzywając
Spółkę do przedłożenia "aktualnego wykazu działek objętych przedmiotowym przedsięwzięciem, w przypadku
podziału działki - o przedłożenie wypisu z ewidencji gruntów" dopuścił się przestępstwa wskazanego w art. 231
kodeksu karnego jest co najmniej nieuzasadnione.

Powracając do powodów uznania, podobnie jak odwołująca się, że w rozpatrywanej sprawie nie było
możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, Kolegium przede wszystkim
stwierdza, że niesprzeczne było podawane przez Spółkę z 0.0. położenie samych instalacji - turbin wraz
z infrastrukturą bezpośrednio im towarzyszącą. W takiej sytuacji, biorąc pod uwagę "niechęć" Spółki do
doprecyzowania lokalizacji całego przedsięwzięcia, Kolegium uznało, że nie ma przeszkód do merytorycznego
wypowiedzenia się w sprawie. Ponieważ przesądzającym o lokalizacji przedsięwzięcia dokumentem jest
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wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, nie zaś raport o oddziaływaniu na środowisko, konstruując osnowę
niniejszej decyzji Kolegium wskazało działki wymienione we wniosku z dnia 20 października 2011 r.,
uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2014 r. Zresztą najistotniejsza w sprawie była lokalizacja
planowanych instalacji, nie zaś przebieg trasy kabli energetycznych i światłowodowych.

Niesporne jest zaś, co wynika zarówno z załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, jak i ze

wspominanego Raportu, że:
- w obrębie Kowale projektowane turbiny (EW3 i EW4) wraz z placami montażowymi, transformatorami BST
i przejazdami do dróg gminnych zlokalizowano na działkach nr 17/1 (EW4) i nr 20/1 (EW3);
- w obrębie Przecławice projektowane turbiny (EW1 i EW2) wraz z placami montażowymi, transformatorami
BST i przejazdami do dróg gminnych zlokalizowano na działkach nr 40/1 (EWl), nr 40/2, nr 17 (EW2), nr 18/2
i nr 18/3 (str. 8 Raportu).

Z kolei w obrębie miasta Oborniki Śląskie, na działce nr 12, ma zostać zlokalizowana rozdzielnia
pomiarowa BRP; teren objęty jest jednostką urbanistyczną Ul, KDW6 i ZI. Pozostałe działki "będą wykorzystane
do przeprowadzenia podziemnych linii kablowych energetycznych i światłowodowych, działki drogowe będą
w liniach rozgraniczających pas drogowy przebudowane na potrzeby transportu ponadgabarytowych
elementów turbin wiatrowych" (str. 9 Raportu).

Zgodnie z § 6 ust. 2 wspominanej już uchwały Nr XLV/392/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice, szczegółowe nakazy,
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu
przestrzennego określają przepisy zawarte w rozdziale 3. I tak:
- zgodnie z § 15 ust. 3 uchwały dla terenów w obrębie Kowale, oznaczonych na załączniku nr 2 symbolami od
R6 do RIO ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. Zgodnie z § 15 ust. 4, "na terenach od R6 do
RIO, o których mowa w ust. 3, obowiązują następujące ustalenia: 1) ustala się zakaz lokalizowania elektrowni
wiatrowych";
- zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały, dla terenów w obrębie Przecławice, oznaczonych na załączniku nr 5 symbolami
od R26 do R31 ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze. Stosownie do § 18 ust. 2, "Na terenach
od R26 do R3I o których mowa w ust. l, obowiązują następujące ustalenia: 1) ustala się zakaz lokalizowania
elektrowni wiatrowych".

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 11 grudnia
2014 r. (AG.6727.322.2014):
- działki położone w obrębie Kowale, na których mają zostać posadowione projektowane turbiny (EW3 i EW4)
wraz z placami montażowymi, transformatorami BST i przejazdami do dróg gminnych, a więc działki nr 17/1
(EW4) i nr 20/1 (EW3) znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem R7 (tym symbolem oznaczone są
również w planie miejscowym działki nr 86/1, nr 98/1 i nr 97/2, obręb Kowale);
- działki polożone w obrębie Przecławice, na których mają zostać posadowione projektowane turbiny (EW1
i EW2) wraz z placami montażowymi, transformatorami BST i przejazdami do dróg gminnych,a więc:
- działki nr 40/1 (EWl) i nr 40/2 - znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem R26;
- działki nr 17 (EW2), nr 18/2 i nr 18/3 - znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem R27.

Wymienione działki znajdują się więc na obszarach, na których w planie miejscowym ustalono zakaz
lokalizowania elektrowni wiatrowych.

Skoro, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach "po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony", nie ulega również wątpliwości Kolegium -
podobnie jak odwołującej się Spółki z 0.0. - że oczywiście niedopuszczalne było w rozpatrywanej sprawie
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wspominano, jednym z podstawowych argumentów odwołania jest zarzut, że zaskarżona decyzja nie
posiada "należytego uzasadnienia faktycznego i prawnego" i że nie wiadomo, jakie są powody negatywnego
rozstrzygnięcia. Treść odwołania wskazuje jednak, że - mimo lakoniczności uzasadnienia w kwestii niezgodności
planowanego przedsięwzięcia z planem miejscowym - Spółka zrozumiała, że jest to jeden z dwóch powodów
negatywnego załatwienia jej wniosku.

Dostrzegając w pewnym zakresie słuszność zarzutu dotyczącego uzasadnienia decyzji organu pierwszej
instancji w tym zakresie Kolegium nie ma wątpliwości, że stwierdzenie takiego uchybienia nie jest przesłanką
decyzji kasacyjnej szczególnej (wydawanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a., a więc uchylającej zaskarżoną
decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji). Wady
argumentacyjne nie są bowiem desygnatem pojęcia postępowania wyjaśniającego, gdyż za takowe rozumiane
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jest postępowanie dowodowe, co wynika choćby z relacji przepisu art. 138 § 2 k.p.a do art. 136 k.p.a. (tak też
postępowanie to rozumiane jest przez komentatorów: por. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 679; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia z dnia
18 marca 2010 r., II SA/Go 47/10, LEX nr 577069).

Warto w tym miejscu podkreślić, że organ odwoławczy może korygować zarówno wady prawne decyzji, jak
też wady polegające na niewłaściwej ocenie okoliczności faktycznych bądź powodujące inne nieprawidłowości
(zob. wyroki NSA z dnia 1 lipca 2005 r., OSK 1552/04 oraz z dnia 21 września 2010 r., II OSK 1418/09,
www.orzeczenia.nsa.gov.pl). W uzasadnieniu niniejszej decyzji Kolegium niewątpliwie obszerniej niż organ
pierwszej instancji wyjaśniło powody zastosowania w rozpatrywanej sprawie art. 80 ust. 2 ustawy.

Spółka z 0.0. twierdzi, że organ pierwszej instancji wydał zaskarżoną decyzję powołując jako jej jedyną
podstawę prawną art. 104 kpa. Jak jednak wspominano na wstępie, poza standardowo powoływanym
w decyzjach pierwszoinstancyjnych art. 104 k.p.a. (wskazującym formę procesową załatwienia sprawy) organ
pierwszej instancji wskazał na art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 78 ust. 1 pkt 2,
art. 80 ust. 1 pkt 1,2,3 oraz art. 85 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodzić się można, że
wśród tych przepisów brak art. 80 ust. 2 ustawy, wynika to jednak z faktu, że jako powód swojego
rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wyeksponował brak uzgodnienia warunków realizacji planowanego
przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. I odnośnie do takiego
stanowiska przywołał niezbędne, w tym wskazywane przez odwołującą się, podstawy prawne. Jest to o tyle
zrozumiałe, że w rozpatrywanej sprawie przeprowadzone zostało "pełne" postępowanie w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, ponieważ zmiana planu miejscowego weszła w życie - jak wspomniano - dopiero
pod koniec kwietnia 2014 r. (a wniosek o wydanie decyzji, jak również wspominano, złożono w październiku
2011 r.). Organ pierwszej instancji skupił się więc na prowadzonym przez niemal 3 lata postępowaniu
środowiskowym. Gdyby nie zmiana planu miejscowego w 2014 r., istotnie braki raportu i będąca ich
konsekwencją odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez organ ochrony środowiska
przesądziłyby o niemożności pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółki z 0.0.

Odnosząc się do zarzutów odwołania dodać można, że błędne powołanie podstawy decyzji lub jej
niepowołanie w okolicznościach, gdy podstawa taka istnieje w przepisach prawa, a nadto przesłanki do jej
zastosowania zostały spełnione, nie można uznać za istotne naruszenie prawa, które mogło mieć istotny wpływ
na wynik sprawy (wyrok NSA z dnia 15 lipca 2003 r., I SA 371/0, LEX nr 149553).

W tym miejscu Kolegium zdecydowało się - na marginesie - wyjaśnić, co następuje:
Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji
przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (por. art. 77 ust. 1 ustawy). Uzgodnienie
następuje w drodze postanowienia (por. art. 77 ust. 3 ustawy). Do postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia, dla którego jest przeprowadzana ocena jego oddziaływania na środowisko, nie
stosuje się przepisów art. lOG § 3. S i 6 k.p.a. (por. art. 77 ust. 7 ustawy). Zgodnie zaś z treścią art. 106 § 5 k.p.a.
zajęcie stanowiska przez organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia jest zatem - co wynika z przytoczonych powyżej
przepisów - ex lege niezaskarżalne. Postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
na które nie służy zażalenie, strona może jednak zaskarżyć w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).

Wiążący charakter stanowiska zajętego przez organ uzgadniający wyraża się w niemożności wydania przez
organ właściwy (prowadzący postępowanie główne) decyzji pozytywnej w przypadku negatywnego stanowiska
organu uzgadniającego (m.in. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 marca 2011 r., IV SA/Po 751/2010).

Oznacza to, że Burmistrz Obornik Śląskich po wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
postanowienia z dnia 10 kwietnia 2014 r. nie mógł wydać decyzji pozytywnej (m.in. wyrok WSA w Poznaniu
z dnia 27 lutego 2014 r., IV SA/Po 717/13, LEX nr 1437715, WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 28 kwietnia
2011 r., II SA/Wr 739/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Spółka z 0.0. wnosząc odwołanie od decyzji z dnia 17 października 2014 r. nie zaskarżyła zażalenia na
negatywne postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 kwietnia 2014 r. Wręcz
przeciwnie, jak wspominano, fakt jego wydania uznaje za jedną z dwóch zasadnych przesłanek negatywnego
rozpatrzenia jej wniosku.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest czasem pogląd, że uprawnienie organu
odwoławczego do weryfikacji niezaskarżalnych postanowień, które zapadły przed organem pierwszej instancji,
daje samo wniesienie przez stronę odwołania. Dotyczy to także sytuacji, gdy strona we wniesionym odwołaniu
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nie zamieściła w sposób wyraźny żądania zmiany czy uchylenia takiego orzeczenia (wyrok WSA w Gliwicach
z dnia 19 października 2011 r., II SA/Gl 310/11, LEX nr 996974).

Hipotetycznie, gdyby ww. zmiana planu miejscowego nie weszła w życie i przyjmując za słuszne
ww. stanowisko, Kolegium nie znalazłoby podstaw do podważenia prawidłowości postanowienia Regionalnego
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2014r. (WOOŚ.4242.90.2012.PS.22), w którym
odmówił uzgodnienia warunków realizacji opisanego na wstępie przedsięwzięcia.

Niewątpliwie w postępowaniu środowiskowym zasadniczym dowodem jest przedkładany przez
wnioskodawcę raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport (z założenia) jest sporządzany
przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną i jego zadaniem jest przedstawienie prognozowanego
(szacowanego) wpływu na środowisko w sposób uzasadniony merytorycznie, m.in. w oparciu o ocenę wagi
poszczególnych źródeł oddziaływania oraz skutków w środowisku takiej działalności. Raport nie jest jednak
dokumentem urzędowym (w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a.) i podlega ocenie organu prowadzącego
postępowanie środowiskowe w świetle zasady swobodnej oceny dowodów (zgodnie z dyspozycją art. 75 § 1,
w związku z art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.). Nie stanowiąc dokumentu urzędowego, raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko nie korzysta bowiem z domniemania zgodności treści ze stanem faktycznym.
W związku z tym zawarte w nim stwierdzenia odnośnie faktów i analizy ich znaczenia podlegają ocenie, jak
każdy inny dowód w sprawie. Autor raportu nie jest traktowany jak biegły (nawet jeśli nim faktycznie jest),
a nawet w odniesieniu do opinii biegłego, dotyczącej przedmiotu prowadzonego postępowania,
w orzecznictwie i w literaturze prawniczej ugruntowane jest stanowisko, że organ ocenia swobodnie taką
opinię na podstawie zasad wiedzy; nie jest więc "skrępowany" opinią. Może ją przyjąć, jeśli uzna ją za trafną,
ale może ją całkowicie lub częściowo zdyskwalifikować i przyjąć odmienną, własną, opartą na nauce lub
doświadczeniu. Nawet w przypadku biegłego, organ administracyjny nie może ograniczyć się w uzasadnieniu
decyzji do powołania się na konkluzję zawartą w opinii biegłego, lecz obowiązany jest sprawdzić, na jakich
przesłankach biegły oparł swoją konkluzję i skontrolować prawidłowość rozumowania biegłego (E. lserzon,
J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970,
s. 178 i 179). Dowód z opinii biegłego podlega ocenie organu - tak jak każdy dowód - z zastosowaniem zasady
swobodnej oceny dowodów wyrażonej wart. 80 k.p.a. (zob. wyrok NSA z 5 października 2009 r., I OSK 1444/08,
wyrok WSA w Lublinie z 20 grudnia 2010 r., II SA/Lu 241/10, www.nsa.gov.pl).

Mimo kilkukrotnych wezwań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (m.in. z dnia
25 września 2012 r., z dnia 25 października 2012 r., z dnia 13 marca 2013 r.) oraz (składanych w dniach
19 września 2013 r., 1 października 2013 r. oraz 4 kwietnia 2014 r.) suplementów, raport o oddziaływaniu
planowanego przez Spółkę z 0.0. przedsięwzięcia na środowisko nie został uzupełniony w sposób wymagany
przez organ ochrony środowiska, co nie pozwalało na uzgodnienie przez ten organ warunków realizacji
przedsięwzięcia. Obszerne wyliczenie braków raportu zawarte zostało na str. 10-13 postanowienia z dnia
10 kwietnia 2014 r. i Kolegium nie widzi powodów, aby wyliczenie to powtarzać, tym bardziej w sytuacji, gdy -
z uwagi na niezgodność lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
powyższe uwagi Kolegium czyni jedynie na marginesie.

Jeśli chodzi zarzucane w odwołaniu naruszenie przez organ pierwszej instancji art. 35 k.p.a., Kolegium
zauważa, że kwestia niewydania rozstrzygnięcia w określonym wart. 35 k.p.a. terminie nie ma wpływu na jego
treść (wyrok NSA z dnia 2 października 2000 L, V SA 422/00, LEX nr 51281). Terminy określone w powyższym
przepisie mają bowiem charakter procesowy, a więc ich upływ nie pozbawia organu administracyjnego
możliwości orzekania w sprawie, ani też nie powoduje wadliwości wydanego w takim postępowaniu
rozstrzygnięcia (wyrok NSA z dnia 7 maja 1998 r., I SA/Kr 1215/96, LEX 35938). Powyższe znajduje również
potwierdzenie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. (II SAlWa 161/08, www.nsa.gov.pl).
w którym stwierdzono, iż "niewydanie decyzji w ustalonym w art. 35 k.p.a. nie ma wpływu na treść
rozstrzygnięcia. Wada tego typu nie stanowi istotnego naruszenia procedury administracyjnej i nie mogła mieć
wpływu na końcowy wynik załatwienia sprawy".

Biorąc pod uwagę powyższe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło, jak na wstępie.
Poza rozstrzygnięciem Kolegium nie może nie stwierdzić, że nie jest dla niego zrozumiałe, dlaczego

Spółka z 0.0. eksponuje - m.in. w piśmie z dnia 20 marca 2014 r., skierowanym do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju, będącym "Skargą w sprawie nieprzestrzegania prawa" przez Burmistrza Obornik Śląskich (pismo to
Spółka przedłożyła, do wiadomości, Burmistrzowi Obornik Śląskich wraz z pismem z dnia 9 kwietnia 2014 r. -
fakt "zainwestowania w rozwój ww. inwestycji" 2 mln zł. Spółka twierdzi, że "dokonała szeregu uzgodnień
zarówno z organami administracyjnymi jak i osobami fizycznymi (właściciele działek, wykonawcy etc.).
Zaciągnięte zostały zobowiązania oraz podjęte decyzje inwestycyjne. Ciążąca na Spółce w chwili obecnej kwota
zobowiązań zaciągniętych na cele realizacji farmy wiatrowej przekracza 2.000.0000,00 z/."
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Kolegium pragnie zauważyć, że postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia
nie jest postępowaniem mającym na celu udzielenie zezwolenia na lokalizację lub realizację i prowadzenie
inwestycji. Postępowanie to dotyczy - co należy podkreślić - planowanego dopiero przedsięwzięcia i sprowadza
się wyłącznie do ustalenia, czy inwestycja w kształcie opisanym przez inwestora we wniosku zagraża
środowisku oraz czy spełnia wymagania i parametry w zakresie ochrony środowiska (zob. wyroki NSA: z dnia
22 kwietnia 2010 r., II OSK 696/09 oraz z dnia 30 czerwca 2010 r., II OSK 988/09, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Skonkretyzowanie w decyzji środowiskowej warunków, pod którymi dopuszczalna jest realizacja zamierzonej
inwestycji, nie przesądza jeszcze o jej faktycznej realizacji. Wspomniana decyzja wskazuje jedynie kształt
inwestycji w aspekcie wymogów ochrony środowiska, dopuszczając jej realizację w wariancie dla środowiska
najkorzystniejszym. Dopiero zaś na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego następuje materializacja
warunków określonych w decyzji środowiskowej (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2014 r., II SA/Rz

1107/13, LEXnr 1424399).

Pouczenie:
Na decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., w przypadku zawiadomienia o decyzji przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać
wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy, oraz określenie
naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Kolegium przekazuje niniejszą decyzję Spółce z 0.0. jedynie do wiadomości, ponieważ doręczenie tej
decyzji - również w odniesieniu do tego podmiotu - następuje na podstawie art. 49 k.p.a.

Otrzymują:

1. Strony postępowania i podmioty na prawach strony - poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.
(również w Biuletynie Informacji Publicznej SKO we Wrocławiu)

2. Burmistrz Obornik Śląskich
Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska
ul. Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
(zwrot akt-karton)

Do wiadomości:

3. WIND FARM Spółka z 0.0.

ul. Kurniki 4
31-156 Kraków

n k sa~mrządo e
. 'm Odwol c o

a.n. .aguszewska

CnonekS8mO~dowlgo
KqJe l' ium Odwoławczego

fA \'J ~Vf'J-'
Zbigniew Kaczmarek

9


	Page 1
	Titles
	DECYZJA 


	Page 2
	Titles
	2 


	Page 3
	Titles
	3 


	Page 4
	Titles
	4 


	Page 5
	Titles
	5 


	Page 6
	Titles
	6 


	Page 7
	Titles
	7 


	Page 8
	Titles
	8 


	Page 9
	Titles
	9 

	Images
	Image 1
	Image 2



