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ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 10 i 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej k.p.a.) w związku z art. 80  

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie oraz przetwarzanie 

odpadów na terenie zakładu AMEBA Recykling Sp. z o.o. w miejscowości Biskupice”, planowanego 

do realizacji na działkach ew. nr 178/2, 179/1 obręb Biskupice, gm. Syców, w związku z art. 49 k.p.a. 

oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś, 

   

zawiadamiam strony postepowania, że 

  

z uwagi na uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Biskupice (dalej planem), zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/297/2021 Rady Miejskiej  

w Sycowie z dnia 29 czerwca 2021 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego Rocznik 2021, poz. 3470 z dnia 14 lipca 2021 r., lokalizacja planowanego 

przedsięwzięcia jest sprzeczna z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zgodnie z zapisami § 6:  

- pkt. 8 planu „na terenach oznaczonych symbolami: MN-U, MN-ML, MW/U, MM, U/MN,  

Up-US, US zakazuje się przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;”, 

- pkt. 9 planu „na terenach oznaczonych symbolami: RM, P-U, RW, E, zakazuje  

się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji 

celu publicznego”. 

W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, że (...) w myśl art. 80  

ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu 

zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Restrykcja ta wynika wprost z kategorycznego 

brzmienia art. 80 ust. 2 ustawy ooś, z treści którego wywieść należy, iż zgodność z postanowieniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym kryterium oceny zamierzeń 

inwestycyjnych podmiotu ubiegającego się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zwrócić przy tym należy uwagę, że ustawodawca wymaga w tym przypadku spełnienia warunku 

zgodności a nie innej jego postaci. Powyższe jest równoznaczne tezie, że jedynie stwierdzenie 

zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem uprawnia organ do wydania decyzji 

pozytywnej, po spełnieniu pozostałych wymogów ustawy i a contrario brak takiej zgodności obliguje 

organ do wydania decyzji negatywnej. Zaakcentować, bowiem trzeba, iż stwierdzenie sprzeczności 

lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zwalnia organ prowadzący postępowanie z konieczności przeprowadzania postępowania 

wyjaśniającego w szerszym zakresie, w tym przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego  

z innymi organami (por. komentarz do art. 80 ustawy (w:) K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływania na środowisko). Podobne 

stanowisko wypracowało orzecznictwo na tle wcześniejszego analogicznego uregulowania zawartego 

w art. 56 ustawy Prawo ochrony środowiska (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

II SA/Po 942/09, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 lutego 2009 r. II SA/Gd 851/2008, wyrok WSA  



w Rzeszowie z dnia 16 października 2007 r. II SA/Rz 231/2007). Tym samym podkreślić należy,  

że podstawowym zagadnieniem podlegającym weryfikacji w tymże postępowaniu winna być 

zgodność planowanego przedsięwzięcia z postanowieniami planu a następnie wykazanie tego  

w uzasadnieniu rozstrzygnięcia w sposób niebudzący wątpliwości, odpowiadający również wymogom 

art. 107 § 3 k.p.a." (patrz wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 marca 

2011 r. II SA/Łd 1441/2010 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 września 

2010 r. II SA/Lu 335/2010).   

Mając na uwadze powyższe, należy odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgodnie z art. 80 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie  

oraz przetwarzanie odpadów na terenie zakładu AMEBA Recykling Sp. z o.o. w miejscowości 

Biskupice”. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed 

rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się,  

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek 

należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis 

jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania.  

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi 

sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Odpadami i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 

Syców, w godzinach urzędowania (tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 8:30-

16:30) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.  

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, zapoznanie z dokumentacją 

postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym 

postepowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: w.dryka@sycow.pl, 

tel. 62 785 51 27), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.        

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń właściwej 

terytorialnie tablicy ogłoszeń sołectwa Biskupice i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Syców http://bip.sycow.pl/  

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania  

po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 
Zawiadomienie - obwieszczenie 

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 

w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a., 

2. A/a. 

Do wiadomości: 

1. Pełnomocnik inwestora – AMEBA Recykling Sp. z o.o., Biskupice 41A, 56-500 Syców – imię, 

nazwisko i adres wg rozdzielnika 
Sporządził: Inspektor W. Dryka,  tel. (062) 785 51 27 


