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OŚZ.6220.14.2016 

 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), w związku 

z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.) oraz z § 3 ust. 1 pkt 58, tiret b 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po 

rozpatrzeniu wniosku PODERAS Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na „budowie budynku handlowo – usługowo – magazynowo – 

biurowego  

z infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 

1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obręb 06-11 przy ul. 

Królewskiej w Milanówku”, wobec niezgodności i braków w dokumentacji 

pozwalającej na określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego 

przedsięwzięcia, 

 

orzekam 

 

odmówić określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na „budowie budynku handlowo – usługowo – magazynowo – 

biurowego z infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 

1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obręb 06-11 

przy ul. Królewskiej w Milanówku”. 

 



UZASADNIENIE 

 

Wnioskiem z dnia 20 grudnia 2016r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 

27.12.2016r.) firma PODERAS Sp. z o. o. wystąpiła do Burmistrza Miasta Milanówka  

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia, polegającego na „budowie budynku handlowo – usługowo – 

magazynowo – biurowego z infrastrukturą techniczną na działkach numer 

ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 

84, 85/1 obręb 06-11 przy ul. Królewskiej w Milanówku”. Wniosek złożony został 

przez Pełnomocnika     – Członków Zarządu, uprawnionych 

do łącznej reprezentacji spółki pod firmą Poderas Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Do wniosku dołączone niezbędne załączniki wymagane ustawą, 

w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dla terenu, na którym znajdują się działki 

objęte przedmiotowym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. W dniu 13.01.20217r. organ zawiadomił 

pełnomocnika wnioskodawcy, strony postępowania oraz organy uzgadniające o 

wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami 

sprawy. Ponadto pismem z dnia 13.01.2017r. organ prowadzący postępowanie 

wystąpił z wnioskiem o zajęcie stanowiska odnośnie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko do  Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska 

w Warszawie. W toku prowadzonego postępowania, w związku z wpływem 

wniosków, postanowiono dopuścić na prawach strony do udziału w postępowaniu 

administracyjnym: Stowarzyszenie na Rzecz Miast Ogrodów, Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego i Okolic z siedzibą w Milanówku, Panią 

   reprezentującą mieszkańców ul. Dembowskiej i Wysockiego. 

W dniu 24 stycznia 2017r. wpłynęła do organu prowadzącego postępowanie opinia 

sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku 

Mazowieckim, znak: ZNS.712.3.2017.AT.560, opiniująca, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Natomiast dnia 6 lutego 2017r. do organu wpłynęła opinia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-I.4240.113.2017.ML, w 

sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 

konieczności określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków 



lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Postanowieniami z dnia 10 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Milanówka nałożył 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku handlowo – 

usługowo – magazynowo – biurowego z infrastrukturą techniczną na działkach 

numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 

82/3, 83, 84, 85/1 obręb 06-11 przy ul. Królewskiej w Milanówku” oraz zawiesił 

postępowanie ww. sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Pismem z dnia 19 marca 2018r. PODERAS S.A., działając przez Pełnomocnika   

   wniósł o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

budowie budynku handlowo – usługowo – magazynowo – biurowego z infrastrukturą 

techniczną na działkach numer ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 

1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 84, 85/1 obręb 06-11 przy ul. Królewskiej w 

Milanówku. Do pisma załączono Raport o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia. Postanowieniem z dnia 27.04.2018r. Burmistrz Miasta Milanówka 

podjął przedmiotowe postępowanie administracyjne. Obwieszczeniem z dnia 

11.05.2018r. Burmistrz Miasta Milanówka podał do publicznej wiadomości ww. fakt. 

W dniu 11.05.2018r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia dokumentacji o 

braki formalne tj. oświadczenia autorów raportu o spełnieniu wymagań,  

o których mowa w art. 74a ust. 2, które powinny stanowić załącznik do raportu. W 

dniach 21.05.2021r. i 28.05.2018r. (data wpływu do Urzędu) wnioskodawca uzupełnił 

dokumentację. 

Pismami z dnia 04.06.2018r. organ prowadzący postępowanie, na podstawie 

art. 77, ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o 

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

ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

o wydanie opinii dotyczącej przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, przesyłając ww. organom w 

załączeniu niezbędne akta sprawy. Dnia 28.06.2018r. do Urzędu wpłynęła opinia 



sanitarna z dnia 13 czerwca 2018r. znak ZNS.712.14.2018.AC.4263 Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, wyrażająca 

pozytywną opinię o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia ze 

wskazanymi w opinii warunkami. Natomiast 16.07.2018r. wpłynęło do Urzędu pismo 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o niezałatwieniu sprawy 

w przedmiocie uzgodnienia w terminie i wskazaniu nowego terminu załatwienia 

sprawy do 31 sierpnia 2018r.  Dnia 04.09.2018r. do Urzędu wpłynęło wezwanie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia raportu  

w kwestiach ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód oraz 

ochrony przed hałasem oraz zawiadomienie RDOŚ o nowym terminie załatwienia 

sprawy do dnia 23 listopada 2018r. Wezwanie RDOŚ organ prowadzący 

postępowanie przekazał wnioskodawcy dnia 07.09.2018r. Dnia 18.09.2018r. 

poinformowano Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o 

terminie wniesienia przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu do dnia 05.10.2018r. 

Dnia 24.09.2018r. wnioskodawca wniósł do Urzędu uzupełnienie nr 1 do raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które natomiast w dniu 26.09.2018r. 

zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Dnia 30.11.2018r. do Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 listopada 2018r., znak: WOOŚ-

I.4221.132.2018.ML.4, uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki 

jego realizacji. Ponadto w toku postępowania w dniu 21.09.2018r. Pani   

  właścicielka posesji przy ul.  , wniosła wniosek o uznanie za 

stronę, wskazując w piśmie interes prawny, w związku z czym pismem z dnia 

01.10.2018r. została uznana za stronę postępowania. 

W dniu 12.12.2018 r. Burmistrz Miasta Milanówka wydał i podał do publicznej 

wiadomości obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy 

oraz możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez 

każdego tym zainteresowanego w terminie 30 dni tj. od 12.12.2018r. do 11.01.2019r. 

W terminie od 12.12.2018r. do 11.01.2019r. w toku prowadzonego postępowania 

administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej do Urzędu wpłynęły 72 pisma 

społeczeństwa. 

Wniesiono następujące uwagi i wnioski: 

 7 dotyczyło poparcia budowy na terenie miasta ww. obiektu, 



 3 to listy z podpisami Mieszkańców protestującymi przeciw powstaniu w 

Milanówku marketu OBI, łącznie 916 podpisów Mieszkańców, z oceną, że takie 

obiekty powinny powstać przy zjazdach z autostrady, nie w Centrum miasta, 

powodując paraliż komunikacyjny oraz degradację środowiskową Milanówka 

Miasta Ogrodu, 

 27 pism ze sprzeciwem powstania w Milanówku takiej inwestycji, bez 

uzasadnienia lub uwagami nt. paraliżu komunikacyjnego na terenie miasta w 

związku z inwestycją, 

 7 pism tej samej treści o tytule „Sprzeciw budowie budynku handlowo…”, 

podnoszących brak rozwiązań komunikacyjnych, nadmierne obciążenie głównego 

skrzyżowania, brak analizy hałasu ruchu drogowego, brak analizy wpływu na 

otoczenie oświetlenia terenu przedsięwzięcia, 

 28 pism mieszkańców, z licznymi uwagami i wnioskami do raportu 

przedstawionego przez inwestora, gdzie główne to: 

o wskazanie w raporcie wariantu alternatywnego polegającego jedynie na 

budowie dodatkowych parkingów,  

o wskazanie w raporcie, że inwestycja nie będzie generować konfliktów 

społecznych, bez poparcia stwierdzenia żadnymi konsultacjami, 

o wnioski o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej z udziałem 

społeczeństwa 

o brak w raporcie rozwiązań komunikacyjnych, 

o brak pełnej analizy hałasu, kumulacji negatywnych oddziaływań hałasu 

drogowego, istniejącego, jak i przyszłego w przypadku powstania 

inwestycji, 

o brak analizy oświetlenia planowanej inwestycji, 

o wskazanie w raporcie braku wpływu inwestycji na dobra materialne, w 

ocenie mieszkańców powstanie takiego obiektu obniży wartości 

nieruchomości w rejonie inwestycji m.in. z ulic Dembowskiej, Wysokiej, 

Okrzei, Łącznej, 

o w raporcie podano, że teren inwestycji zaliczono do obszarów 

nienarażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wniosek o dołączenie do 

dokumentacji odpowiednich decyzji RZGW o wyłączeniu terenu z obszaru 

terenów zalewowych. 



W dniu 11.01.2019r. organizacja pozarządowa Liga Ochrony Przyrody oddział w 

Milanówku wystąpiła z wnioskiem o uznanie za stronę na podstawie art. 44 ustawy z 

3 października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. Dnia 21.01.2019r. wezwano organizację o uzupełnienia wniosku o 

wskazanie celów statutowych potwierdzających działalność organizacji przez 

minimum 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania. Po wniesieniu uzupełnienia, 

postanowieniem z dnia 11.02.2019r. Liga Ochrony Przyrody oddział w Milanówku 

została dopuszczona na prawach strony do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Ponadto pismem z dnia 11.01.2019r. Stowarzyszenie Nowa Droga Milanówek 

również zgłosiła wniosek o o uznanie za stronę na podstawie art. 44 ustawy z 3 

października 2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

jednakże po wezwaniu do uzupełnienia wniosku o wskazanie celów statutowych 

potwierdzających działalność organizacji przez minimum 12 miesięcy przed 

wszczęciem postępowania, wniosku nie uzupełniono i pozostał on pozostawiony bez 

rozpoznania. 

W ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 

przedsięwzięcia, po analizie wniesiony uwag i wniosków przez społeczeństwo organ 

prowadzący postępowanie w dniu 25.02.2019r. wezwał wnioskodawcę o 

uzupełnienie raporu o kluczowe według organu nw. kwestie: 

1. przedstawienie ważnej stosownej decyzji zwalniającej od określonych w „Studium 

dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap II – rzeka Rokitnica”  

zakazów, w związku z tym, że w raporcie wskazano, że planowane 

przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie zalewowym, jednakże z posiadaną 

wiedzą organu, na podstawie obowiązującego „Studium dla potrzeb planów 

ochrony przeciwpowodziowej – Etap II – rzeka Rokitnica” teren działek, na 

których planowana jest budowa znajduje się w zasięgu zlewu bezpośredniego 

wodą o prawdopodobieństwie 1%,  

2. uzupełnienia raportu o opis oświetlenia planowanego obiektu (lokalizacja, rodzaj, 

wysokość, moc, itp.), wraz z jego wpływem na sąsiednie nieruchomości. 

3. uzupełnienia raportu o analizę przepustowości oraz wpływu inwestycji na ruch 

drogowy na ulicach Dembowskiej, Wysokiej, Staszica, Okrzei, Łącznej, 

Nowowiejskiej, Królewskiej oraz zaproponowane przez Inwestora rozwiązania 



komunikacyjne w rejonie inwestycji. Z przeprowadzanej oceny wynika bowiem, że 

proponowane przez inwestora wjazdy oraz wyjazdy na teren obiektu obejmują 

ulice nieprzystosowane do ruchu samochodów ciężarowych (np. ulica Okrzei, 

której szerokość wynosi ok. 5m). 

4. udzielenia informacji nt. studni głębinowych, z których w wodę zaopatrywana była 

dawna fabryka, znajdujących się na terenie nieruchomości. 

Dnia 14.03.2019r. wnioskodawca wniósł o przedłużenie terminu wniesienia 

uzupełnienia do raportu o ww. kwestie do dnia 17 maja 2019r. Następnie dnia 17 

maja  wnioskodawca wniósł ponownie o przedłużenie terminu wniesienia 

uzupełnienia do raportu o ww. kwestie do dnia 14 czerwca 2019r. 

Dnia 24.05.2019r. do Urzędu wpłynęło wniesione przez wnioskodawcę uzupełnienie 

nr 2 do raportu. 

W związku, że wskazane w uzupełnieniu zagadnienia, stanowiły istotne kwestie w 

ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia organ 

prowadzący postępowanie ponownie zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji 

przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

o wydanie opinii dotyczącej przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, przesyłając ww. organom w 

załączeniu uzupełnienie nr 2 do raportu. Dnia 11.07.2019r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim podtrzymał swoje stanowisko 

wyrażone w opinii sanitarnej znak: ZNS.712.14.2018.AC.4263 z dnia 213 czerwca 

2018r. 

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 

12.08.2019r. wskazał termin załatwienia sprawy w przedmiocie uzgodnienia 

warunków realizacji przedsięwzięcia do dnia 2 grudnia 2019r. W dniu 18.12.2019r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przekazał organowi 

prowadzącemu postępowanie postanowienie znak: WOOŚ-I.4221.165.2019.AGO.3 

uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jego realizacji. Dnia 

05.02.2020r. wnioskodawca zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie o 

informację nt. etapu prowadzonego postępowania.  

Pismem z dnia 06.04.2020r. organ prowadzący postępowanie poinformował strony 

postępowania o możliwości zapoznania się z stanowiskami organów opiniujących tj. 

opinią sanitarną znak: ZNS.712.14.2018.AC.4263 Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz postanowieniem znak: 



WOOŚ-I.4221.165.2019.AGO.3 uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i 

określającym warunki jego realizacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Warszawie. Ponadto w piśmie poinformowano strony postępowania o planowanym 

przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa, jednakże z uwagi na 

obostrzenia związane z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii, jak również utrudnieniami i ograniczeniami w funkcjonowaniu Urzędu 

Miasta Milanówka wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 

2020r. Zawiadomieniem z dnia 30.09.2020r. poinformowano strony o zakończeniu 

postępowania, możliwości zapoznania się z obszernymi aktami sprawy i możliwości 

wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji administracyjnej. We wskazanym w 

zawiadomieniu terminie żadne uwagi i wnioski nie 

zostały złożone przez Wnioskodawcę. Wpłynęły natomiast uwagi i wnioski od trzech 

stron postępowania: Pani   , Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów 

oraz Kancelarii Radcy Prawnego   działającej w imieniu i na rzecz 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Lokalnych SPL w Milanówku. Strony w swoich 

pismach wskazały liczne uwagi i wnioski nt. nierzetelności danych i informacji 

przedstawionych w raporcie i jego uzupełnieniach. 

Organ prowadzący postępowanie dogłębnie analizując zgromadzoną 

dokumentację sprawy stwierdził, że w przedstawionej przez inwestora dokumentacji 

tj. Raporcie oddziaływania na środowisko i uzupełnieniach nr 1 i nr 2 do raportu 

występują nieścisłości. Organ prowadzący postępowanie wezwał inwestora m.in. o 

analizę przepustowości oraz wpływu inwestycji na ruch drogowy na ulicach 

Dembowskiej, Wysokiej, Staszica, Okrzei, Łącznej, Nowowiejskiej, Królewskiej oraz 

zaproponowane przez Inwestora rozwiązania komunikacyjne w rejonie inwestycji. 

Wskazano w wezwaniu o szczególne odniesienie  

w kwestii  zaproponowanych przez inwestora wjazdów oraz wyjazdów na teren 

obiektu obejmujących ulice nieprzystosowane do ruchu samochodów ciężarowych 

(np. ulica Okrzei, której szerokość wynosi ok. 5m). W raporcie głównym wskazano, 

że od strony południowo-wschodniej znajduje się część magazynowo-techniczna, w 

obszarze której znajduje się magazyn ze strefą dostaw i przyjęciem towarów. 

Również załącznik nr 2 do raportu tj. „Plan zagospodarowania terenu 

przedsięwzięcia – wariant proponowany” wskazuje, że wyjazd ze strefy dostaw 

odbywał będzie się do ul. Okrzei. W uzupełnieniu nr 2 do raportu po wezwaniu 

organu prowadzącego postępowanie inwestor poinformował, że „W analizie 



nie uwzględniono ul. Okrzei i ul. Łącznej, ponieważ ww. ulice nie będą związane  

z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.”. W przedstawionej w analizie określono jedynie 

lokalizację zjazdu dla dostaw, nie wskazano wyjazdu. Według organu prowadzącego 

postępowanie, przeprowadzającego ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko jest to rażące uchybienie inwestora, bowiem brak kompletnych informacji 

o przedsięwzięciu stanowi jedną z przesłanek do odmowy określenia 

środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Wobec braków w dokumentacji pozwalającej na określenie środowiskowych 

uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia, pomimo wezwania 

do jej uzupełnienia, organ prowadzący postępowanie stwierdził brak podstawy do 

wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku handlowo – usługowo – 

magazynowo – biurowego z infrastrukturą techniczną na działkach numer 

ewidencyjny 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/12, 1/21, 1/24, 1/26, 81/1, 82/3, 83, 

84, 85/1 obręb 06-11 przy ul. Królewskiej w Milanówku”. Zgodnie z wyrokiem WSA w 

Warszawie z dnia 11 czerwca 2019r., sygn. IV SA/Wa 828/19, „określone wprost w 

ustawie podstawy do odmowy wydania decyzji środowiskowej ( art. 80 ust. 2, art. 81 

ustawy) nie mają charakteru wyczerpującego. Dotyczą one przypadków, gdy decyzja 

negatywna wydawana jest mimo tego, że nie ma wątpliwości co do kompletności 

wniosku i stanowiącego jego podstawę raportu oddziaływania na środowisko. W 

przypadku więc, gdy ustalenia raportu są niekompletne i nie pozwalają wyjaśnić 

charakteru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zachodzi 

zdaniem Sądu samoistna przesłanka do odmowy wydania pozytywnej decyzji 

środowiskowej, jeżeli wnioskodawca nie uzupełni raportu na wezwanie organu.  

Podstawę w przedmiotowym postępowaniu do wydania decyzji odmownej stanowi 

okoliczność nie uzupełnienia raportu w części dotyczącej kwestii analizy 

przepustowości oraz wpływu inwestycji na ruch drogowy ulic Okrzei i Łącznej. Braki 

w tym zakresie nie pozwalają bowiem na wydanie decyzji pozytywnej o  

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia. 

 Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie:  



Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego  

w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Milanówka, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji. 

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 

strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 

publicznej, który wydał decyzję. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka  
/-/ 
Piotr Remiszewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca, 
2. Pełnomocnik Wnioskodawcy:  
3. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach. 
4. a/a. 

 
Do wiadomości: 
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim, 
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. 
 


