
sKo/tivi i794t2021
Ciechan6w, dnia 29 listopada2021, r,

DECYZJA
Na podstawie art. 1] ustawy z dnia t2 pa1dziemika 1994r. o sarnorz4dowych

kolegiach odwolawczych (D2.U.201S.570) orv art. 138 g 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D2.tJ.2021,73s tj.), zwanego dalej ,,k.p.u.,', Samorzqdowe IGlegium
Odwolawcze w Ciechanowie, w skladzie:

1. Radoslaw Rutkowski
2. Agnieszka Woiny
3. Mariusz Dlugoszewski

- przewodniczqcy skladu orzekaj4cego (spr.)
- czlonek skladu orzekaj4cego
- czlonek skladu orzekaj4cego

w dniu 29 listopadall2l r, rozpatrrylo odwolanie ,, od decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 7 puadziemika 2021 r., znak R.6220.4,202i,
odmawiaj4cej ustalenia Srodowiskoryych uwarunkowari dla inwestycji polegaj4cej na
budowie budynku inwentarskiego do chowu tucznik6w o liczbie stanowlsk do 2000 szt, wraz
zniezbgdn4 infrastruktwqtowaruyszqcqna terenie dziahki nr 110/1 w miejscowosci Zelechy,
gmina Sochocin i o rz e kl o:

- uchylid zaskar2on4 decyzjg w calo5ci i przekazad sprawg do ponownego rozp atrzenia
przez organ pierwszej instancji.

uzAsA,pNrpNrE
W dniu 17 sierpnia 2021 r., do organu pierwsieffitancji wplyn4l wniosek

wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanej inwestycji polegaj4cej na budowie budynku inwentarskiego do chowu tucznik6w
o liczbie stanowisk do 2000 szt. wraz z niezbgdn4 infrastruktur4 t6warzyszqcq na terenie
dzialki nr 110/1 w miejscowoSci Zelechy, gmina Sochocin. Do wniosku'roitul zalqczony
raport oddzialywania przedsigwzigciana Srodowisko. Przedmiotowa inwestycja polozona ma
by6 w obszarze, dla kt6rego uchwalono miejscowy planu zagospodarowania"pizestrzennego.

Zawiadomieniem z dnia 18 sierpnia 2021 r,, znakR.62z01212l, Burmistrz Mia-sta i
Gminy Sochocin poinformowal strony o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie
oraz o moZliwoSci zapoznania sig ze zgromadzoiymi mateiialami dowodowymi.
Obwieszczeniem z dnia 18 sierpnia 2021 r., organ pierwszej instancji poinformowal
spoleczefstwo o wszczgciu postgpowania oruz mozl{wofuci zapoziania sig L al*ami sprawy,
jak r6wnie|wyznaczyl 30-dniowy termin do skladania uwag i wniosk6w.

Pismami z .dnia 18 sierpnia 2021 r., organ pierwszej instancji wyst4pil do
Pafstwowego Powiatgyeqo Inspektora Sanitarnego-w Piofsku, Regionalnego-Dyiektora
ochrony Srodowiska Wydzial Spraw Terenowycli w Ciechanowie, 6raz do paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektoia ZarzqdtZlewniw Ciechanowie o wydan-ie
stosownych uzgodnief i opinii, co do moZliwoSci rcalizacji planowanej inwestycji,
Zawiadomieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody poiskie
Dyrektor Zaruqdu Zlewni w Ciechanowie przekazal. sprawg do zalatwianii wedlug
wlaSciwoSci Dyrektorowi Regionalnego Zaruqdt Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 30 sierpnia 2021 r. wptyngla petycja mieszkaflc6w wsi Zelechy oraz wsi
Milewo i Wycinki, sprzeciwiaj4cych sig planow*"j in*ertycji. W tej samej dacie wplyn4l

a w dniu 01 wrzeSnia202l r. petycja podpisana przezsprzeciw 
i ,prrr"i*u 

w dniu 01 wrzesn 
w dniu 06 wrzesn ia 202r r.

wplyn4l zaS sprzeciw Zarzqdv Stowarzyszenia,,WKRA',.
Pismami z dnia 09 wrzednia202l r. Burmistrz wycofal wniesione do Regionalnego
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Dyrektora Ochrony SrodowiskaWydzial Spraw Terenowych w Ciechanowie oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie, a takze do pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plorisku, wnioski o uzgodnienie i zaopiniowanie.

W dniu 13 wrzednia2\2l r. wplynql sprzeciw wobec planowanej
inwestycji.

Pismem z dnia 16 wrze5nia 2O2l r. Burmistrz zawiadomil strony o zakofrczeniu
postEpowania administracyjnego i zebraniu niezbgdnego materialu dowodowego.
Jednoczednie w trybie a\t.79a k.p.a. poinformowal Wnioskodawcg, Ze nie zostala spehiJna
przeslanka z art. 80 ust. 2 ustawy ooS i planowane przedsigwzigcie nie jest zeodn e zLapisami
miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego. wnioskodawca
w dniu 23 wrzefinia 2021 r. ustosunkowal sig do ww. pisma i wskazal, na daleko id4c4
lakonicznoSd zawiadomienia w zakresie dotyczqcym rzekomej. niezgodno6ci planowanego
przedsigwzigcia z obowi4zujqcym planem zagospodarowania przestrzennego, (b*k
wyjaSnienia na czym ta niezgodnoSd ma polega6), co w istocie narusza dyspozycjg'art. lga
k.p.a. w zw. z afi.9 k.p.a. w zw, z art. 8 $1 k.p.a.. powoluj4c sig na zapisy pianu wikazal, ze
na dzialce objgtej plan_owanA inwestycj4 plan ten dopuszcza realizacjg-ferm hodowlanych
znaczqco oddziaNuj4cych na Srodowisko,bezpotrzeby dokonywania ztniany planu. Wyklucza
sig jednoczesnie lokalizacjg tych obiekt6w na gruntach nie podsiadaj4cych warstwy
izolacyjnej uzytkowego poziomu wodonoSnego. W kontekScie powyzszego brak jest podstaw
do formulowania twierdzenia jakoby postanowienia obowiqruJqcego plunr rni.;po*.go
wykluczaty co do zasady mo2liwo56 rcalizacji przedsigwzigcia we- wskazanej totatizacJi.
WyjaSnil, 2e w przedmiotowej sprawie nie wystgpuje przeslanka negatywna w postaci braku
warstwy izolacyjnej uzytkowego poziomu wodonoSnego kt6rej mowa w planie. Jednoczesnie
wni6sl o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci opinii
hydrogeologicznej, stanowi4cej zalqcznik do zloaonego pisma, na okolicznoSS iz istnieje na
terenie planowanej inwestycji warstwa izolacyjnauZytkowego poziomu wodono6nego.

Decyzjqz dnia7 paLdziemika2l2l r.,2nakR.6220.4.2021, Burmistrz Miasta i Gminy
Sochocin odm6wil ustalenia Srodowiskolyych uwarunkowafi dla planowanego
przedsiEwzigcia. Wskazal na niezgodno$6 lokalizacji przedsigwzigcia z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin zatwierdzonego
uchwal4 Rady Gminy Sochocin nr XVI/10112005 z dnia 19.05.2005 r. (Dz.U.Woj.Maz. frr
170 poz. 5409 z dn, 21.07.2005 r.). Wedlug Burmistrza z tekstu tego planu wynika, irc cala
wieS Zelechy polohnajest na obszarue o braku warstwy izolacyjriej uzytko*.go poziomu
wodonoSnego. Wskazuje, 2e na zatqczniku graficznym w skali 1:SOOO dla wsi Zelichy nie
zostat oznaczony obszar bez izolacji. Granica obszaru bez izolacji zostala wskazana na
zaNqczniku graftcznym w skali 1:5000 dla wsi Biele graniczqcej z wsiq Zelechy. Zgodnie z
oznaczeniem teren bez izolacji obejmuje wsie s4siednie m.in. na zach6d. i poludniowy -zach6d
czyli obejmuje wied Zelechy.

od powyzszej decyzji odwolanie zloZryl , zarzucaj}c naruszenie:
- art.7 k.p.a. w zw. z art.77 $1 k.p.a. w zw. z art.80 k.p.a. poprzez zaniechanie podjgcia
czynnoSci niezbgdnych do zalatwienia sprawy oraz blgdn4 i dowoln4 oceng dowodbw,
wyl<raczaiqcqpozazakres przyznanej organowi swobody, w szczeg6lnodci poprzezcalkowite
zbagatelizowanie przedloZonej przez Skar24cego do akt sprawy opinii hydroge-olo gicznej;
- att. 7 k.p.a. w zw. z art. 107 $3 k.p.a. poprzez zaniechanie wskazania w treSci uzasadnienia
do zaskarZonei decyzji przlczyn ominigcia b1d? nieprryznania mocy dowodowej
przedLohonej przez Skar24cego opinii hydrogeolo gicznej;
- 8 $ I k.p.a. w zw. z art.. 9 k.p.a. poprzez prowadzenie przedmiotowego postgpowania przez
organ I instancji w spos6b rahqco sprzeczny z zasadq poglgbiania zaufania obywateli do
w\adry publicznej. Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin pod naciskiem oi<reSlonych
mieszkaric6w gminy, kt6rzy co do samej zasady - w oderwaniu od faktycz.nej tresci ruport,
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ooS oraz ewentualnych postanowieri oraz opinii organ6w, o kt6rych mowa w art. 77 ust. 1

uio6 - blokujq rcalizacjg planowanego przedsigwzigcia, pomimo zainicjowanych czynno6ci
uzgodnieniowych w spos6b pozorny zacz$ powolywa6 sig na rzekomq niezgodnoSi
przedsigwzigcia z ql.anem miejscowym, zrnieizajqc w ten spos6b do bezpodst-awnego
blokowania inwestycj i ;
' afi. 77 $1 k.p.a. w zw. z art 80 ust. 1 uioS, poprzez jego wadliwe zastosowanie i w
konsekwencji tego wydanie decyzji. z pominigciem iitotnego dla rozstr4rgnigcia
przedmiotowej sprawy dowodu w postaci opinii hydrogeolo gicznej,ft6ru w caloSci ,i{rruru
twierdzeniom organu I instancji jakoby w przedmioto*q rpru*i. rcalizacji plaro**ego
przedsigwziqcia p0zostawala w sprzecznorici , ,.tubnir*i miejscowego pluiu
zagospodarowania przestrzennego;
- naruszanie $3 ust. 2 pkt 13 rozdzialu II uchwaly Rady Gminy Sochocin nr XVI/101 12005 zdni 19 maja 20.05 -r. w sprawie przyjgcia mil3scowego planu zagospodarowania
przesttzewrego gminy Sochocin poprzezjego niewlaSciwe zastosowanie skutkujqce blgdnym
przyjgciem, 2e w .przedmiotowej sprawie postanowienia miejscowego planu vtyiqciaiq
mozliwoSi rcalizacii.planowanej inwestycji-pomimo tego, ze z dysiorycji wskazanego
przepisu wprost wynika, 2e w obrgbie uzytk6w rolnyci 

'dopuszczi 
rig ioiutiracjg feia

hodowlany chbez potrzeby dokonywan ia zrniany planu.
odwoluj4cy. wni6st o uchylenie zaskar.Linej decyzji w calosci i przekazanie sprawy

organowi I instancji do ponownego rczpatrzenia,

S am o rz4dowe Kolegium O dwo law cze nn airylo, co nastgpuj e :
Po wnikliwym przeanalizowaniu materialu dowodowego"przedmiotowej sprawy

Kolegium na wstgpie pragnie wskaza6, 2e zaskarkona decyzja SJst wadliwa i winna zostac
wyeliminowana z obrotu prawnego.

Podstawg materialnollawna do rczpoznaniaprzedmiotowej sprawy stanowi4 przepisy
ustawy. z dnia 3 paldziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowirri i i j.gl
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania ia
srodowisko (D2.u,202t.2+7 tj.), zwanej dalej w skr6cie ,,urtu*q;; tuu ,,uios,, oraz
rozporz?dzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrleSnia 20t9 r.'* rp.u*ie przedsigwzig1
mogQcych znaczqco oddzialywadna Srodowisko (D2.tJ.2019.1839) r*un"go OateS w,t Ori.
,,tozpotzqdzeniem".

Planowane przedsigwzigcie polegalbgdzie na budowie instalacji do chowu Swiri o
Y:y".powyzej 30-kg, stanowi4cej^rf,19*nie rusztow4 o pow. ok. 1900 m2 1ok. 102,5 m x
18,5 m),-pow. u2ytkowa ok. 1800 m2 i liczbie stanowist max. do 2000 szt., wraz zniezbgdn4
infrastruktur4 towarzyszqcq. WielkoS6 chowu po rcalizacji przedsigwzig,ciabgdzie wynosi6
max. do 280 DJP.

Zgodnie z S 2 ust. 1 pkt 51 lit.b) rozporuqdzenia, planowane przedsigwzigcie zaliczasig do przedsigwzige mogqcych zawsze zniczqco oddziaiywa6 na Srodowisko, a zatem dla
iego rcal'*zacji wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskolyych u*u*nto*aniach (art.7l
ust' 2 pkt 1 ustawy)., w 

la.mach postgpowania w sprawie wydania decyqi o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla takiego przedsigwzigcia, przepro*uiru sig oceni oddzialywania tegoprzedsigwzigcianaSrodowisko (art.59 usi. t ptt f wzw. zart.6l ust. 1pti t urtawf;.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy, ocena oddiialywania przedsigwzigciana srodowisko, topostgpowanie w sprawie oceny oddzialywania na irodowisko planowanelo-przedsigwzigcia,
obejmuj4ce w szczeg6lno6ci: weryfikacjg raportu o oddziatywaniu irrJorig*rigcia na
$rodowisko, u4yskanie wymaganych ustawq opinii i uzgodnieh orazrup.*ni.nie mozliwosci
udzialu spoleczefstwa w postgpowaniu.

Samorz4dowe Kolegium Odwolawcze w Ciechanowie dokonuj4c oceny zaskartonej
decyzji oruz analiry zglomadzonych w akt sprawy doszlo do wniosku, iz grr*irtrz Miasta i
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Gminy Sochocin przeprowadzil postgpowanie w przedmiotowej sprawie niezgodnie z
wymogami przepis6w postgpowania administracyjnego otazprawamaterialnego.

W mySl zasady og6lnej unormowanej w art. 7 Kodeksu postgpowania
administracyjnego w toku postgpowania organy administracji publicznej podejmujq wszelkie
czynno6ci niezbgdne do dokladnego wyja$nienia stanu faktycznago oruz do zalalwienia
sprawy, maj1c na wzglgdzie interes spoleczny i sluszny interes obywateli. Realizacji tej
zasady sluff art, 77 $ 1 k.p.a., zgodnie z kt6rym organ jest obowiqzany w spos6b
wyczerpuj4cy zebrad i rczpatrryl caly material dowodowy, a nastgpnie podjgte
rczstrrygnigcie przekonuj4co uzasadni6, w spos6b odpowiadaj4cy wymogom art. 107 $ 3

k.p.a. w zw. z art, 1 1 k.p.a.
Zaden przepis ustawy nie okre$la wprost, czy decyzja o $rodowiskolvych

uwarunkowaniach ma charakter uznaniory, czy tez jest decyzjq zwiqzan1,jednakze naleiry
zgodzi(, sig z poglqdem wyra2onym w literaturze przedmiotu, 2e z uwagi na fakt
wprowadzenia przez tak4 decyzjg ograniczeri w wykonywaniu prawa wlasno6ci do
nieruchomo6ci, chronionego przez art.21 Konstytucji RP, organy administracji nie maj4 w
tym zakresie swobody, a wydana decyzja negatywna mohe nastqpi6 tylko w sytuacjach
przewidzianych prawem (K. Gruszecki: Ustawa o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska praz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko. Komentarz, Wroclaw s.255).

Kolegium wskazuje, 2e na podstawie art. 80 i 81 cytowanej ustawy w przedmiotowej
sprawie przeslankami wydania decyzji odmownej mogq by6 nastgpuj4ce okolicznoSci:
1. niezgodnoS6 inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzewrcgo,
2 . o dmo wa uzg o dnienia warunk6w r ealizacji pr zez org any uzgadniajqce,
3. brak zgody inwestora na realizacjg przedsigwzigcia w wariancie proponowanym przez
organ, inrry nizzawarty we wniosku,
4. vtykazanie w raporcie oddziatywania na $rodowisko danego przedsigwzigcia negatywny
jego wplyw na obszar Natura 2000.
5. wykazanie w raporcie oddzialywania na drodowisko, 2e przedsigwzigcie to wplywa
negatywnie na mozliwoSd osi4gnigcia cel6w Srodowiskowych, o kt6rych mowa w art. 56, art,
57, art. 59 oraz ari.61 ustawy z dnia2} lipca2017 r, - Prawo wodne. Ponadto decyzja
odmowna mohe byi wydana w6wczas, gdy przedsiqwzigcie pozostaje w sprzecznofici z
innymi przepisami prawa, a contrario naleiry rozumie6, i?w przypadku braku zaistnienia w/w
przeslanek organ wlaSciwy jest zobligowany do wydania decyzji ustalaj4cej Srodowiskowe
uwarunkowania zgody dla planowanej inwestycji, co wyklucza mo2liwoSd wydania decyzli
odmownej.

Zar6wno zgromadzony w przedmiotowej sprawie material dowodowy, jak i
zaskarhona decyla oraz jej uzasadnienie nie potwierdzajq wyst4pienia kt6rejkolwiek z wlw
przestanek negatywnych determinuj 4cych wydanie odmownej decy zji.

Tym samym, Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, w ocenie Kolegium, nie wskazal
podstaw prawnych uzasadniaj4cych wydanie decyzli odmawiajqcej okreSlenia
Srodowiskolyych uwarunkowarl dla wnioskowanego przedsigwzigcia. PodkreSliC naleLry, 2e
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzjq o charakterze uznaniowym i
organ ma obowi4zek jej wydania wraz z okre6leniem warunk6w rcalizacji przedsigwzigcia,
gdy spelnione sQ wszystkie wymagane ustaw4 uio6 przeslanki.

Przepisy ustawy uioS odnoszqce sig do decyzji Srodowiskowej wydawanej po
przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko stanowi4 w
szczeg6lnoSci:
Art. 80. 1. Je2eli bylaprzeprowadzona ocena oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko,
wlaSciwy organ wydaje decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach, bior4c pod uwagg:
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1) wyniki uzgodnieri i opinii, o kt6rych mowa w art. 77 ust.l;
2) ustalenia zawafie w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko;
3) wyniki postgpowania z udzialem spoleozeristwa;
4) wyniki postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko, jeLeli
zostalo przeprowadzone.
2. Wla5ciwy organ wydaje decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu
zgodnoSci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostil. uchwalony. (.,.)

W tym miejscu stwierdzi6 nalefi,2e w decyzji wydanej ptzez Burmistrza, organ ten
skupil sig na zhadaniu zgodnoSci planowanego przedsigwzigcia z zaNoieniarni
obowiqzujqcego miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennLgo (uchwala Rady Gminy
Sochocin nr XVI/10112005 z dni 19 maja 2005 r. w sprawie przyjEcia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzewrego gminy Sochocin). W uzasadnieniu zaskaraonef dicyzji
organ stwierdzil, 2e szczegllowe zasady zabudowy i zagospodarowania obszaru wsi Zetetty
zostaNy okreSlone w rczdziale. III $4 pkt 31 w/w planu. Ponadto w jego ocenie z tekstu tego
planu wynika, 2e cata wies Zelechy polozna jest na obszarze o biaku warstwy izolacyjriej
urytkowego poziomu wodonoSnego. Wskazuj e, 2e na zalqczniku grafrcznym w skali f :S-OOO
dla wsi Zelechy nie zostal ornacrony obszar bez izolacji. Granica obrruru bez izolacji zostala
wskazana na zalqczniku graficznym w skali 1:5000 dla wsi Biele grani cz1cej z wsiq"Zelechy.
Zgodnie z ozrlaczeniem teren bez izolacji obejmuje wsie s4slednie m.in. na zach6d, i
p oludni owy - zach6 d czy I i o b ej muj e wie$ Zele chy,

Po analizie zgromadzonego materialu dowodowego, Kolegium :uznalo te twierdzenia
za goloslowne. W aktach sprawy nie znajduje sig bowiem wypis z ww. planu miejscowego
zawietajqcy stosowne zapisy dotyczqce terenu objgtego ninie3srym ptstgpowaniem, jik
r6wnie2 brak jest zNqcznik6w grafrcznych okreslaj4cych granica o6.ru* bez izoticji
uzytkowego poziomu wodonoSnego, kt6re wskazywalyby Le zawarta jest w tym obszarie
r6wniez dzialka o nr ewid. lL)ll polozona w m. Zelechy. 

-

W aktach sprawy znajduje sig wylqcznie niekompletny projekt uchwaly Rady Gminy
Sochocin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin
(brak na nim numeru uchwaty oruz jej daty), nie zawieraj4cy wigk-s zolci ial4cz.nik6w
gtaftcznych. Jednoczesnie nalezy zauwaLryl, 2e organ nie witaiat jakie konkretnie zapisy
przedmiotowego planu wskazuj4, Le obszar wsi Zelechy leiry na terlnie charakteryzujAwrn
sig brakiem warstwy izolacyjnej uzytkowego poziomu *odonosnego.

Na marginesie sklad oruekalqcy Kolegium wskazuje, Zi zamieszczony na stronie
Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin ww. plan miejscowy, nie iawiera jednostki redakcyjnej $4pkt 31, wskazanej w uzasadnieniu zaskafionej decyzji.

Z uwagi na powyzsze, w ocenie skladu oruekajilcego Kolegium, Burmistrz nie
wykazal sprzeczno sci p I anowane go przeds i gwzi gc i a z zapiiami7 tvtp zp,
- Kolegium znane jest orzecznictwo s4dowoadministracyjne, z godnie zkt6rym skoro
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach moze zosta| *yaunu jJdynie po stwierd zeniu
zgodnoSci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscow"go pturr,, zagospodarowania
przestrzennego, to w przypadku stwierdzenia niezgodno6ci lokalizacji planowanej inwestycji
z-ustaleniami planu, dalsze prowadzenie postgpowania w przedmiocie rvyaania tej-decyzji jest
zbgdneiniecelowe(wyrokNSAIIOSK 1093117 zdnialbmarcalOlg r.,LEXnr zA4AZiU.
I.tut w niniejszej sprawie w ocenie Kolegium organ I instancji nie vryiazali nie uzasadnil
istnienia sprzecznoSci pomigdzy planowan4lnw.rtyr34 azalozeiiami planu *i.3r.o*.go.

Jednoczesnie W6jt w og6le nie ustosunkowal sig do zloZonego ptzez Wnioskodawcg
dowodu w postaci opinii hydrogeologicznej.
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Kolegium zobowiqzane jest odnieSd sig do uzasadnienia zaskaraonej decyzji w
kontekScie przepis6w Kodeksu postgpowania administracyjnego, kt6re stanowi4 m.in.:
- Art. 7 W toku postgpowania organy administracji publicznej stoj4 na strafi
praworuqdnoSci i podejmuj4 wszelkie kroki niezbgdne do dokladnego wyjaSnienia stanu
faktycznego oraz do zalatwienia sprawy maj4c na wzglgdzie interes spoleczny i sluszny
interes obywateli.
- furt.77 $ I - Organ administracji publicznej jest obowiqzany w spos6b wyczerpujqcy zebrat
i r ozpatrzy 6 caly material dowodowy.
- Art. 80 - Organ administracji publicznej ocenia na podstawie caloksztaltu materialu
dowodowe go, czry dana okolic zrLof,6 zostalaudowodniona.
- Art. 107 $ 3 - Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczeg6lno6ci zawieral
wskazanie fakt6w, kt6re organ uznaL za udowodnione, dowod6w na kt6rych sig oparl oraz
przyczyn, z powodu kt6rych innym dowodom odm6wil wiarygodnoSci i mocy dowodowej,
za6 uzasadnienie prawne - wyjaSnienie podstawy prawnej decyzji z prrytoczeniem przepis6w
prawa.

Stwierdzid nale?y, 2e organ pierwszej instancji naruszyl wymienione powyzej
przepisy. Nie zebral on przewidzianego ustaw4 materialn4, tj. ustaw4 uioS, materialu
dowodowego, a ponadto z uzasadnienia zaskarhonej decyzji wynika, iz nie dokonal oceny
tego materialu w spos6b wyczerpuj4cy, jak nakazuje art.77 $ 1 k.p.a. i nie dokonal oceny, o
kt6rej mowa w art. 80 k.p.a. ani teL nie ustosunkowal sig do tego materialu dowodowego w
spos6b nakazany art. 107 $ 3 k.p.a, Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin w og6le nie zalqczyl
do materialu dowodowego wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sochocin, w tym niezbgdnychzlqcznik6w graficznych.

Organ ma obowiqzek caloSciowego rozpatrzenia Wczerpuj4co zebranego materialu
dowodowego, a nastgpnie w wydanej przez siebie decyzji wskazania fakt6w, na kt6rych sig
oparl i tych, kt6rym odm6wil wiarygodnoSci i mocy dowodowej. W niniejszej sprawie
Burmistrz zupelnie pominql dow6d z opinii hydrogeologicznej z.Nohony przez

pomimo i2 zgodnie z fieflciq pisma z dnia 30 wrzeSnia 2021 r, znak
R.6220.4.2021 powiadomil wnioskodawcg 2e pismo to zostalo wlqczone do akt jako material
dowodowy i bgdzie brane pod uwagg w ramach rozstrzygnigcia w przedmiotowej sprawie.

Ponadto sklad orzekaj4cy Kolegium podziela r6wnie2 pogl4d Odwolujqcego, Ze
Burmistrz naruszyl art. 79a k.p.a. Co prawda w trybie tego przepisu powiadomil
Wnioskodawcg o braku spelnienia przeslanki z art. 80 ust. 2 ustawy (tj. niezgodnoSci
lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego), jednak nie wskazal konkretnie czym przejawia sig ta niezgodnoS6,
utrudniajqc tym samym adresatowi tej wiadomo6ci mozliwoSd realizacji jego uprawnieri z art.
79a $2 k.p.a., tj. przedlohenia dodatkowych dowod6w celem wykazania spelnienia przeslanek
o kt6rych mowa w $1.

JUZ powy1sze uchybienia stanowiq przeslankg do uchylenia zaskarzonego
rozstrzygnigcia. Dlatego teZ uzasadnienie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin nie
przekonuje o slusznoSci podjgtego rozstrzygniEcia, w ocenie Kolegium orzeczono z
naruszeniem przepis6w uioS, oraz k.p.a.

W zwi1zku z povtyhszym rozpatrujqc ponownie niniejsz4 sprawg Burmistrz powinien
uzupelni6 material dowodowy oraz przeprowadzil ponownie postgpowanie. W tym powinien
uzupelnii material dowodowy m.in. o lvypis z planu miejscowego dla gminy Sochocin
obejmujqcy czq36 tekstow4 odnosz4c4 sig do dzialki objgtej niniejszym postgpowaniem (nr
ewid. 110/1 w m. Zelechy) oruz zalqczniki grafrczne z zazflaczonym terenem *w. dziaNki i z
zaznaczonymi granicami obszaru bez izolacji uZytkowej warstwy wodonoSnej. Nastgpnie
powinien rczpatrzyd caly zebrany w przeprowadzonym postgpowaniu material dowodowy i
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dokonad jego wyczgrrujrygj oceny, zgodnie z powolanymi powy2ej przepisami procedury
administracyjnej, w kontekdcie obowi4zuj4cych przepis6w prawamaterialnego,( w tym opinii
hydrogeologicznej przedlo2onei wze? od*otujqcego). Kolegium z ca*q stanowczo$ciqponownie pragnie. zaznaczyl, iz decyzja *'pri.i*iocie ustalenia srodowiskovyych
uwarunkowati zgody jest decyzj q, zwiqzanq, a jej od*o*u moze nast4pi6 tylko w sytuacjachprzewidzianych prawem, o czym byla mowa na wstgpie niniejszego ururuani.n ie. Zatem wprfln{ku wydania 

.przez 91g3n decyzii negatywnej moze ona 6ye oparta i uzasadnionajedynie przeslankami.przewidiianymi'przezprzepisy-pru*u, co winno w spos6b nie budz4cyw4tpliwoscizostad udokumentowane w zgromad)oiy^matiriale aowoaofrm. Nie mo2e zasstanowic przeslanki negatywnej subiektywna o..nu organu, Le planowana inwestycja
hipotetycznie moze negatywnie wplywai na drodowisko.
W pr4rpadku ewentualnego ustallnia pruez organ I instancji, Le nie wystgpuje niezgodnoS6planow.a.nej- inwestycji z miejscowy* plurr". ,igorpoJ*o*uriu prr"strr"rJrlgo, powinien onwyst4pii do wlaSciwych organ6w o wydanile stosownych uzgodnieri i opinii, co domozliwosci realizacji tej inwestycji. organ powinien dokonae Znanzy calosci materialudowodowe}o, d wnioski z tej 

-arrralizv 
bEad determinowaly spos6b jej rczstrzygnigcia.wydaiqc decyzjg organ powinien wzi46 pod'uwagg okolicznosci wymienione w ust. I art. g0

ustawy.

organ pierwszej instancji przy ponownym rczpatrywaniu przedmiotowej sprawywinien uwzglgdnii wszystkie wy2e3-wstaz* *yty.^ri az dokona|oceny zgromadzonegopelnego materialu dowodowego uiukz"wyczerpuj4co uzasadnid podjgte rczstr4rgmgcie, takaby w spos6b nie budzqcy ?adnych- *atpri*osci 
-wyjasniS 

,t onorn toczqcego sig
p ostgpowania zasadno$6 wydaneg o rczsft ry gni griu.

Maj4c nawzglgdzie powyzsze w tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium orzeklo,jak na wstgpie.
D ecy zja niniej sza j est ostateczna.

Pouczenie:stronaniezadowolonaztreicidecyzjimo2ewnieidodniejsprzeciwdowojewodzkiegos4du
Administracyjnego w warszawie, za posrednictwem Samorz4dorougo-i<orugirm odwolawc zego w ciechanowie, wterminie 14 dni od dnia d-orgczenia niniejszej decyzji.
stosownie do art' 64b $ 2 ustawy z.onia go sieriniaz.o}2r,Prawo o postgpowaniu przed sqdami administracyjnymi(Dz'u'2019'2325 t'j' sprzeciw powinien czynid zado$d ,"yrugurior';i;" * postgpowaniu sqdowym, a ponadtozawierad wskazanie zaskarzonej decyzji,. i4danie jej uchylen-ia irir-oin^"r"nie organu, kt6ry wy<ral zaskarton4decvzjg' Do sprzeciwu nale2v dolqcivd iugi, oopit"oru rirffi ;;; wpis staty zgodnie z g 2 ust.t pkt 6arozporzqdzenia Rady Ministr6w z onia 16 gruonia zbos r ro-rprurni. 'tuyrrr.ot.i oraz szczegillowych zasad pobieraniawpisu w postgp.owaniu przcd sqdami administracyjnymi 1Dz.u.20tos,zzt',iiys)wynosi 100,00 zlstronie mo2e byd przyznane p.uto pomo.y na jej wniosek zlozony przed wszczgciem postgpowania lub wtoku postgpowania. wniosek ten.wo.lnylest od oplat taoowirr 1art, zlr Si'p.p.s.a.)Prawo pomocy obejmuje zwolnienie'oo kosztoiv sqoowyci o.r, ,rt*i*ienie adwokata, radcy prawnego, doradcyp_odatkowego lub rzecznika patentowego (art.244 $ i p.p.s.a.)w mysl art' 254 $ I p'p's'a.' wniosek i pizyznani-e p.u*u po*o.y oraz wniosek o przyznanie koszt6w nieoplaconejpomocy prawnej sklada sig do wlasciwego wojew6dzfiego siau uamiristiacyjnego.

()._,

Otrz.vmuj4l
1.

? Pozostale strony postgpowania (wedlug wykazu)3. Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin + uf.tu rp.uiry4. aa.
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