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SKARGA KASACYJNA

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 lutego 2022 r.

doręczonego wraz z uzasadnieniem w dniu 18 maja 2022 r.

(sygn. akt: II SA/GI 982/21)

Działając w imieniu Skarżącego  –  Stowarzyszenia  Mieszkańców  Dzielnicy  Nowy

Świat  „Wymyślanka”  w  Mikołowie,  w  oparciu  o  udzielone  mi  pełnomocnictwo,  którego

uwierzytelniony  odpis  przedkładam  w  załączeniu,  na  podstawie  art.  173  §  1

w zw. z art. 177 p.p.s.a  zaskarżam  w  całości wyrok  Wojewódzkiego  Sądu

Administracyjnego  w Gliwicach  z  dnia  2  lutego  2022  roku  (sygn.  akt:  II  SA/GI  982/21),

oddalający skargę na decyzję organu II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Katowicach utrzymującą w mocy decyzję organu I  instancji  –  Prezydenta Miasta Ruda

Śląska określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na

budowie  „Budowie  lakierni  elementów  meblowych  i dekoracyjnych  w  Mikołowie,  przy  ul.

Żwirki i Wigury 65”, doręczony wraz z uzasadnieniem pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 18

maja 2022 roku.



Zaskarżonemu orzeczeniu, na podstawie art. 174 p.p.s.a, zarzucam:

· naruszenie prawa materialnego, a to:

· 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz.  1029)  w zw. z § 6.2.a i  §11 uchwały nr  XXIX/437/2004 Rady Miejskiej  w

Mikołowie z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  miasta  Mikołowa  poprzez  jego

błędną  wykładnię  i w konsekwencji  brak  zastosowania  tego  przepisu,  podczas

gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana sprzecznie z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

· naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, mogące wywrzeć wpływ na

wynik sprawy, a to:

· art. 151 p.p.s.a. poprzez bezzasadne oddalenie skargi w sytuacji, gdy skarżona

decyzja naruszała  art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 k.p.a.  poprzez działanie organu

z naruszeniem  zasady  prawdy  obiektywnej,  wbrew  obowiązkowi  rozpatrzenia

całego  materiału  dowodowego,  skutkujące  wydaniem  zaskarżonego

rozstrzygnięcia wyłącznie na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na  środowisko,  z     pominięciem  pozostałych  okoliczności  podnoszonych  przez  

Skarżącego i     ujawnionych w sprawie;  

· art. 151 p.p.s.a. poprzez bezzasadne oddalenie skargi w sytuacji, gdy skarżona

decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 21/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

została wydana z naruszeniem 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

uzasadniającym  jej  uchylenie  ze  względu  na  istotne  naruszenie  przepisów

postępowania, w szczególności polegające na błędnym ustaleniu przez organy

administracji  stanu  faktycznego  w  sprawie,  a  przejawiające  się  w  przyjęciu,

iż planowane  przedsięwzięcie  zgodne  jest  z  miejscowym  planem

zagospodarowania przestrzennego;

· art.  151  p.p.s.a.  poprzez  bezzasadne  oddalenie  skargi  w  sytuacji,  gdy  w

skarżonej decyzji Nr 21/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Ruda

Śląska  określił  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji  przedsięwzięcia

polegającego  na „Budowie  lakierni  elementów  meblowych  i  dekoracyjnych

w Mikołowie  przy  ul. Żwirki  i  Wigury  65”  w  sposób  sprzeczny  z   miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego, który określa tereny, na którym ma

być  realizowane  przedsięwzięcie  jako  tereny  usługowo-rzemieślnicze,  a  nie

produkcyjne; 



Wskazując na powyższe zarzuty, wnoszę o: 

· uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego

rozpoznania; 

· orzeczenie o kosztach niniejszego postępowania,  wg norm prawem przepisanych,

z uwzględnieniem kosztów zastępstwa adwokackiego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 2 lutego 2022 roku (sygn. akt: II  SA/GI 982/21) Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Gliwicach oddalił  skargę Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy

Świat  „Wymyślanka”  w  Mikołowie  na  decyzję  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego

w Katowicach  z  dnia  11  czerwca  2021  roku  (znak:  SKO.OS/41.9/48/2021/954/KC)

w przedmiocie  środowiskowych  uwarunkowań  realizacji  przedsięwzięcia,  utrzymującą  w

mocy decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr  21/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

(znak: KO.6220.1.27.2018)  określającą  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych

w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”, wydaną wskutek ponownego rozpoznania sprawy,

po uprzednim uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzji

Burmistrza  Miasta  Mikołowa  z  dnia  16  listopada  2016  roku.  Postanowieniem

Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Katowicach  z  dnia  11 czerwca  2018  roku

(znak: SKO.OSW/41.9/290/2018/8761/KS)  Prezydent  Miasta  Ruda  Śląska  wyznaczony

został  do  prowadzenia  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  i wydania  decyzji

o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego  przedsięwzięcia.  Uzasadnienie

zaskarżonego wyroku zostało doręczone Skarżącemu w dniu 18 maja 2022 roku, jednakże

Skarżący wystąpił o przyznanie w niniejszej sprawie udzielenia pomocy prawnej w sprawie

sporządzenia skargi  kasacyjnej,  zaś odmowne rozstrzygnięcie w tym przedmiocie zostało

Skarżącemu doręczone w dniu 20 czerwca 2022 roku. 

W  uzasadnieniu  zaskarżonego  orzeczenia  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny

w Gliwicach  uznał,  iż  zaskarżona  decyzja  nie  narusza  przepisów  prawa  materialnego

ani przepisów  postępowania  administracyjnego,  bowiem  ustalenia  organów  orzekających

w sprawie  zostały  dokonane  w  oparciu  o  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na

środowisko oraz z uwzględnieniem stanowiska zajętego przez wyspecjalizowany organ w

sprawach  związanych  z  ochroną  środowiska  jakim  jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony

Środowiska.  Sąd  meriti  wskazał  również,  iż  sądowa  ocena  raportu  o  oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko może dotyczyć tylko tego, czy raport jest kompletny i spójny,

czy spełnia wymogi ustawowe oraz czy organ dokonał tej  oceny w oparciu o całokształt

zgromadzonego  w  sprawie  materiału  dowodowego.  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w

Gliwicach  uznał,  iż  przedłożony  raport  i  jego  uzupełnienie  spełnia  ustawowe  wymogi



formalne,  został  sporządzony w sposób spójny i  pełny,  a wnioski przyjęte w zaskarżonej

decyzji  zostały  w  sposób  prawidłowy  wyprowadzone  na  podstawie  danych  zawartych  w

raporcie. 

Z powyższym rozstrzygnięciem Skarżący nie może się zgodzić, a to z poniżej

wskazanych względów.  

W pierwszej kolejności, wskazać należy, iż przedmiotem sporu w zawisłej sprawie

była  zgodność  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na  „Budowie  lakierni

elementów  meblowych  i dekoracyjnych  w Mikołowie  przy  ul. Żwirki  i  Wigury  65”  z

uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

W toku postępowania odwoławczego Skarżący podnosił,  iż Prezydent Miasta Ruda

Śląska  w  skarżonej  decyzji  błędnie  przyjął  przeznaczenie  terenów,  na  których  ma  być

zrealizowana  inwestycja  polegająca  na  budowie  lakierni  elementów  meblowych.  W

opisywanym  bowiem  obszarze  301UR/P  nie  występują  bowiem  tereny  produkcyjne,  ale

tereny  usług  i rzemiosła,  oznaczone  w  miejscowym  planie  zagospodarowania

przestrzennego, przyjętym uchwałą nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie, kolorem

czerwonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26

sierpnia  2003  r.  w sprawie  wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587). Przeznaczenie terenów

planowanego  przedsięwzięcia  określone  jest  w  miejscowym  planie  zagospodarowania

przestrzennego,  z czego  wynika  zakaz  realizacji  innego  przeznaczenia  terenu  niż  to

określone w planie miejscowym (§ 3 Uchwały nr XXIX/437/2004 Rady Miejskiej w Mikołowa).

W ocenie Skarżącego Sąd I instancji dokonał błędnej wykładni 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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029; dalej: „u.u.i.ś”), co miało bezpośredni wpływ na zaskarżone

rozstrzygnięcie,  bowiem  pomimo  treści  przywoływanego  przepisu  i  okoliczności

podnoszonych przez stronę skarżącą,  Wojewódzki  Sąd Administracyjny  nie  dopatrzył  się

błędów w decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 21/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Art. 80 ust. 2 u.u.i.ś. wprost stanowi, iż 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  zaś  wątpliwości,  iż  w  stosunku  do  terenu,  na  którym  odbywać  ma  się  realizacja

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych

w Mikołowie  przy  ul. Żwirki  i Wigury  65”  taki  plan  został  uchwalony,  co  też  stanowiło

okoliczność bezsporną w przedmiotowej sprawie. Teren położony w Mikołowie przy ul. Żwirki

i  Wigury  65  zgodnie  z   Uchwalą  Rady  Miejskiej  Mikołowa  Nr  XXIX/437/2004  z  dnia  28

grudnia  2004  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania



przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa oznaczony jest symbolem 301UR/ P – „Tereny

działalności  rzemieślniczej  i  przemysłu”,  zaś  określa  on  jako  użytkowanie  terenu

podstawowe  obiekty  związane  z  działalnością  wytwórczą,  przetwórczą,  rzemieślniczą,

usługową,  a jako użytkowanie terenu dopuszczalne składy,  magazyny,  drogi  dojazdowe i

place  manewrowe,  parkingi  i  obiekty  infrastruktury  technicznej  obsługujące  funkcję

podstawową.  W  niniejszej  sprawie,  Sąd  Administracyjny  w  ogóle  nie  uwzględnił

podnoszonej przez skarżącego okoliczności, iż tereny usługowe i rzemieślnicze nie są

tożsame z terenami produkcyjnymi, co miało z kolei bezpośredni wpływ na dokonanie

przez  Sąd  I  instancji  wadliwej  oceny  rozstrzygnięcia  wydanego  przez  organy

administracji  w  toku  niniejszej  sprawy  i  oparciu  rozstrzygnięcia  wyłącznie  na

podstawie  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  z pominięciem

pozostałych okoliczności podnoszonych przez Skarżącego i ujawnionych w sprawie.

Ponadto,  wbrew  twierdzeniom  Sądu  meriti,  organ  I  instancji  nie  rozpatrzył  wnikliwie

wszystkich uwag i zastrzeżeń składanych przez Skarżącego. 

 Podkreślić jednak należy,  iż art.  15 ust.  2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j.  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  503;  dalej:

„u.p.z.p.”)  wprost  stanowi,  iż  w  planie  miejscowym  określa  się  obowiązkowo

przeznaczenie terenów oraz  linie  rozgraniczające tereny o  różnym  przeznaczeniu  lub

różnych  zasadach  zagospodarowania. Pomimo  podnoszenia  wspomnianych  powyżej

okoliczności przez skarżącego Sąd Administracyjny nie wypowiedział się w tym zakresie w

uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, stwierdzając jedynie, że decyzja wydana przez organy

administracji  została  wydana  na  podstawie  całokształtu  materiału  dowodowego i  została

dokonana  w  sposób  prawidłowy.   Przytoczyć  jednak  należy  w  tym  miejscu  stanowisko

Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 25 września 2020 roku (sygn.

akt: II OSK 1154/20, System Informacji Prawnej LEX nr 3081511) wypowiadając się na temat

obligatoryjnych elementów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdził,

iż „wymóg wprowadzenia linii rozgraniczających tereny ograniczony jest przesłanką różnego

przeznaczenia terenu.  Różne przeznaczenie terenu to przeznaczenie, które pozostaje

w sprzeczności,  a  zatem  gdy  nie  można  go  pogodzić,  np.  przeznaczenia  na

budownictwo mieszkaniowe z przeznaczeniem na produkcyjną działalność. Nie stanowi

takiej  sprzeczności  przeznaczenie  terenów  na  budownictwo  usługowe  i  mieszkaniowe.

Funkcje te się łączą, a zatem nie można wywodzić o różnym przeznaczeniu”.  A contrario

należy  zatem  uznać,  że  jeśli  tereny  zgodnie  z  określeniem  w  miejscowym  planie

zagospodarowania przestrzennego posiadają różne przeznaczenie, to ich funkcje nie

łączą się, a co za tym idzie zachodzi konieczność odrębnego rozważenia możliwości

realizacji danego przedsięwzięcia dla poszczególnych terenów. W konsekwencji zaś

skarżona decyzja organu administracji została wydana w oparciu o błędnie ustalony

stan  faktyczny,  bowiem  tereny,  na  których  realizowane  ma  być  przedsięwzięcie



polegające na budowie lakierni nie są terenami produkcyjnymi w świetle postanowień

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto nale  ży podkreślić, iż w świetle treści art. 80 ust. 2 u.u.i.ś. zgodność lokalizacji  

planowanego  przedsięwzięcia  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  jest  kryterium  podstawowym  oceny  zamierzeń  strony  ubiegającej  się  o

wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  zaś  jeżeli  plan  miejscowy  nie

przewiduje przeznaczenia terenu pod określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek,

wobec braku zgodności przedsięwzięcia z planem, wydać decyzję odmowną, bez dalszego

badania  rzeczywistego  wpływu  planowanej  działalności  na  środowisko (Otawski  [w:]  T.

Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz. M. Wierzbowski (red.), Ustawa o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania  na  środowisko.  Komentarz,  Warszawa  2020,  art.  80).  Jednocześnie  zaś

należy mieć na względzie, iż art. 80 ust. 2 u.u.i.ś. przewiduje wyjątki wyjątki od ogólnego

obowiązku  zgodności  lokalizacji  przedsięwzięcia  z  ustaleniami  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego, które, jednakże nie mają zastosowania wobec terenów,

na których ma być realizowane przedsięwzięcie polegające na „Budowie lakierni elementów

meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65”,

Sąd meriti w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia stwierdził również, iż dla uznania

braku wadliwości w wydaniu skarżonej decyzji znaczenie ma stanowisko przedłożone przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie w piśmie z dnia 15 czerwca

2020  roku,  z  którego  wynika,  iż  „podczas  przeprowadzonych  czynności  kontrolnych  nie

stwierdzono  naruszenia  zapisów  planu  miejscowego  w  związku  z  prowadzoną  przez

wnioskodawcę działalnością, zważywszy na szczątkową dokumentację techniczną z 1979 r. i

wielofunkcyjność budynku warsztatowo-magazynowego, będącego przedmiotem wniosku”.

Jednocześnie  zaś  należy  podkreślić,  iż  jak  sam  przytoczył  to  Wojewódzki  Sąd

Administracyjny  w  uzasadnieniu  zaskarżonego  orzeczenia,  również  Starosta  Mikołowski

stwierdził, że realizacja inwestycji w postaci budowy lakierni byłaby dopuszczalna w świetle

postanowień  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  pod  warunkiem,  że

lakiernia przemysłowa to ostatni etap procesu produkcyjnego, jednakże taka konkluzja nie

jest wiążąca z uwagi właśnie na brak całości  dokumentacji  przedmiotowej inwestycji.  Jak

wynika to jednak ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, lakiernia nie stanowi

jedynie  ostatniego  etapu  procesu  produkcyjnego,  bowiem planowana  inwestycja  zakłada

przeprowadzenia  całego  skomplikowanego  procesu  produkcyjnego,  który  należy

zakwalifikować jako działalność produkcyjna tj. przemysłowa, a takowa wobec postanowień

planu miejscowego jest niedopuszczalna na terenach objętych planowaną inwestycją.  W

tym  kontekście  podkreślenia  wymaga  również,  iż pierwotne  przeznaczenie  budynku,

podobnie  jak  braki  w  dokumentacji  technicznej  nie  mogą wpływać  na  pozytywną ocenę

zgodności  zamierzonego  przedsięwzięcia  z postanowieniami  miejscowego  planu



zagospodarowania przestrzennego. Należy mieć bowiem na uwadze, iż to miejscowy plan

zagospodarowania  przestrzennego,  jeśli  takowy  został  uchwalony,  wyznacza  granice

zarówno  przedmiotowe  jak  i  przestrzenne  dopuszczalnego  działania  na  danym  terenie.

Wnioskowanie  o  zgodności  planowanego  przedsięwzięcia  z planem  miejscowym  na

podstawie  przeznaczenia  samego  budynku  zakwalifikować  należy  jako  błąd  logiczny.

Również  wbrew  twierdzeniom  Sądu  I  instancji  nie  ma  znaczenia  dla  oceny  zgodności

realizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fakt, iż

dotychczas  była  eksploatowana  mała  lakiernia  z  jedynym  stanowiskiem,  która  ma  być

zlikwidowana  po  uruchomieniu  nowej  lakierni.  Z  faktu  rzeczywistego  wykorzystywania

danego  budynku  w takim a  nie  innym przeznaczeniu  nie  można  bowiem wnioskować  o

zgodności inwestycji  z planem miejscowym. Co więcej uznać należy, iż istniejące braki w

dokumentacji technicznej planowanego przedsięwzięcia powinny być ocenione przez organ

administracji na niekorzyść inwestora, bowiem braki takie mogą w sposób znaczący wpływać

na prawidłowość oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a co za tym idzie na

wydanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach,  jak  miało  to  miejsce  na  gruncie

przedmiotowej sprawy. 

W  stosunku  zaś  do  oceny  samego  raportu  dokonanej  przez  Sąd  meriti

przytoczyć należy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w jednym w

wyroków wprost stwierdził, iż lakiernia jest przedsięwzięciem, dla którego może być

wymagane  sporządzenie  raportu  oddziaływania  na  środowisko  §  3  ust.  1  pkt  70

rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia

rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz

szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257, poz. 2573 ze

zm.), co jednak nadal oznacza konieczność dokonania oceny zgodności inwestycji z

przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyrok NSA z dnia

18  stycznia  2010,  sygn.  akt:  II  OSK 148/09,  System Informacji  Prawnej  Legalis  nr

222685). Ponadto,  należy  mieć  na  uwadze,  iż jak  sam  zaznaczył  organ  administracji  w

skarżonej  decyzji  (s.  36 Załącznika do Decyzji  nr 21/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku)

raport  sporządzany przez Inwestora wchodzi w skład materiału dowodowego sprawy, jest

dowodem  z  dokumentu  i  jak  każdy  inny  dowód  podlega  regułom  postępowania

dowodowego,  w  tym  swobodnej  ocenie  dowodów  zgodnie  z  art.  80  k.p.a.  (wyrok

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sygn. akt: IV SA/Po 420/15 z dnia 14

października 2015 r.), zaś w orzecznictwie sądów administracyjnych utrwalony jest pogląd,

że  raport  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  jest  dokumentem  prywatnym

inwestora  będącym  dowodem  w  postępowaniu  administracyjnym  i  podlegającym  ocenie

właściwego organu (wyrok NSA z dnia 18 marca 2009 r., sygn. akt: II OSK 383/08, System

Informacji Prawnej Lex nr 526577, wyrok NSA z dnia 23 lutego 2007 r., sygn. akt: lI OSK

363/ 06, System Informacji Prawnej Lex nr  323849). Słusznie zatem organ administracji



stwierdził, iż raport nie jest w istocie opinią biegłego w rozumieniu art. 84 k.p.a., a jedynie ma

status  dokumentu  prywatnego  będącego  ekspertyzą  rzeczoznawcy,  będący  w  istocie

przedstawieniem własnego poglądu przez daną stronę przy zaakcentowaniu, że pogląd ów

odpowiada stanowisku rzeczoznawcy. Ustosunkowując się zaś do twierdzeń Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego jakoby sądowa ocena raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na

środowisko może dotyczyć tylko tego, czy raport jest kompletny i spójny, czy spełnia wymogi

ustawowe  oraz  czy  organ  dokonał  tej  oceny  w oparciu  o  całokształt  zgromadzonego  w

sprawie materiału dowodowego, to wskazać należy, iż sąd administracyjny sprawuje kontrole

nad ustaleniami stanu faktycznego dokonanymi przez organy, a opartego na zgromadzonym

w sprawie materiale dowodowym, w tym właśnie raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia

na  środowisko.  W  sytuacji  zatem,  gdy  Skarżący  podnosi  wadliwość  ustaleń  stanu

faktycznego  dokonanego  przez  organ  administracji  na  podstawie  raportu,  to  sąd

zobowiązany jest do zbadania zasadności takich ustaleń. W wyroku z dnia 31 stycznia

2018  roku  (sygn.  akt:  II  OSK  907/16,  System  Informacji  Prawnej  Legalis  nr  1787809)

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „sąd nie może samodzielnie dokonywać oceny

treści  raportu  o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko,  gdyż  wymaga  to  wiedzy

specjalistycznej.  Ocena sądu odnośnie raportu dotyczyć może tylko tego,  czy raport  jest

kompletny  i  spójny,  czy  spełnia  wymagania  ustawowe.  Sąd  administracyjny  kontroluje

bowiem  ustalenia  stanu  faktycznego  dokonane  przez  organy  w  trakcie  postępowania

administracyjnego, sam zaś nie dokonuje takich ustaleń. Raport, chociaż jest dokumentem

prywatnym oraz opracowanym przez osoby posiadające wiadomości  specjalne,  musi  być

jednak  kompleksowy,  spójny  i  rzetelny.  Oznacza  to,  że  raport  powinien  uwzględniać

wszystkie  wymagania  nałożone  przez  ustawodawcę  w  świetle  przepisu  art.  66  o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ponieważ jest także kluczowym

dowodem w tym postępowaniu administracyjnym”. W konsekwencji należy zatem uznać,

iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach błędnie uznał, iż wnioski przyjęte w

zaskarżonej  decyzji  zostały  w  sposób  prawidłowy  wyprowadzone  na  podstawie

danych  zawartych  w raporcie,  skoro  istnieje  sprzeczność  w  zakresie  określenia

przeznaczenia terenu inwestycji określonego w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego  ze  wskazaniami  zawartymi  w  raporcie,  a  w  efekcie  również  i  w

skarżonej decyzji. Ponadto, skoro dokumentacja techniczna planowanego przedsięwzięcia

jest niekompletna,  o czym była mowa powyżej,  a to w oparciu o nią został  sporządzony

raport,  to  niewątpliwie  należy  przyjąć,  iż  Sąd  meriti  błędnie  uznał  w  uzasadnieniu

zaskarżonego wyroku, iż przedłożony raport i jego uzupełnienie spełnia ustawowe wymogi

formalne,  został  sporządzony w sposób spójny i  pełny,  a wnioski przyjęte w zaskarżonej

decyzji  zostały  w  sposób  prawidłowy  wyprowadzone  na  podstawie  danych  zawartych  w

raporcie. 



Mając to wszystko na uwadze, stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie doszło do

naruszenia  przepisów  prawa  materialnego  oraz  przepisów  postępowania,  które  to

naruszenia miały istotny wpływ na wynik sprawy, a co za tym idzie, sporządzenie niniejszej

skargi  stało się konieczne i  uzasadnione.  Wobec powyższego wnoszę i  wywodzę jak na

wstępie. 

______________________

Adwokat  

Za  łączniki  :

· pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;

· dowód uiszczenia opłaty od skargi;

· odpis skargi.

 


