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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/17/005 Działalność organów administracji publicznej związana z lokowaniem 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Sieniawa. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie. 

Kontroler Dariusz Herda, doradca prawny, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
nr LRZ/150/2017 z dnia 30 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa (zwany dalej Urzędem). 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Pan Adam Woś, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa od dnia 26 listopada 2006 r. 
(Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 
 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
 
W okresie objętym kontrolą2 Urząd prowadził 47 postępowań dotyczących ocen 
oddziaływania na środowisko, w myśl przepisów 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 
środowisko3, z czego trzynaście postępowań zakończyło się wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, a w czterech przypadkach wydano decyzję 
odmowną w tej sprawie. W piętnastu przypadkach, po zbadaniu sprawy, Burmistrz 
stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  
W dwunastu przypadkach umorzono postępowanie, a trzy sprawy były w toku. 
 
Nieprawidłowości stwierdzone w czterech analizowanych postępowaniach dotyczyły: 
- nierzetelnego podawania do publicznej wiadomości informacji mających na celu 
zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz informacji 
o wydanych decyzjach, 
- nierzetelnego określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i w charakterystyce przedsięwzięcia warunków wykorzystania terenu, 
w szczególności poprzez podanie nieprecyzyjnego zakresu dotyczącego 
wykonywanych obiektów, przez co faktycznie nie została ustalona skala 
przedsięwzięcia, a w konsekwencji jego oddziaływanie na środowisko, 
- niezasadnego uznania, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w przypadku postępowania „Kompostownia odpadów 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 Lata 2012-2016, z uwzględnieniem działań i zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, w przypadkach gdy miały one związek z 
przedmiotem kontroli. 
3 Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. - zwana dalej ustawą o udostępnianiu. 
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biodegradowalnych Leżachów, działka nr 689/5 Gmina Sieniawa” prowadzonego 
w 2015 r.  
 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wydawanie decyzji o warunkach 
zabudowy dla analizowanych w kontroli przedsięwzięć, w których uprzednio 
wydawano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Na tę ocenę zasadniczy 
wpływ miało wydanie przez Burmistrza w dniu 4 kwietnia 2013 r. decyzji 
o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni 
odpadów biodegradowalnych na działce nr 689/5 w Leżachowie. Decyzja ta wydana 
została bowiem w warunkach przewidzianych dla ewentualnej zabudowy 
zagrodowej, przez co nie stosowano wymogu określonego w art. 61 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4, 
tj. warunku tzw. „dobrego sąsiedztwa”5. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli skala 
i założenia planowanego przedsięwzięcia kompostowni odpadów wyraźnie 
świadczyły jednak o przekroczeniu związku tej zabudowy z gospodarstwem rolnym, 
któremu miały służyć. 
 
Umiejscowienie takiego przedsięwzięcia, w terenie uprzednio niezabudowanym, 
mogło w ocenie Najwyższej Izby Kontroli nastąpić wyłącznie w warunkach 
określonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego w tym 
przypadku nie było, a Gmina Sieniawa nie podejmowała żadnych działań w kierunku 
uchwalenia takiego planu, ze względu na brak środków na ten cel. 
 
W konsekwencji wydania decyzji o warunkach zabudowy dla kompostowni, 
i faktycznej realizacji tego przedsięwzięcia, możliwe było wydawanie kolejnych 
decyzji o warunkach zabudowy dla sąsiednich działek, ponieważ istniało już 
wskazane „dobre sąsiedztwo” dla nowo planowanych inwestycji. Co istotne, 
przedsięwzięcie realizowane na sąsiednich działkach (ferma drobiu) otwarcie już 
miało charakter gospodarczy (przemysłowy), gdyż obejmowało budowę 12 kurników 
o planowanej obsadzie 600.000 sztuk brojlerów na cykl (tj. 2400 DJP6). 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli tym samym doszło do faktycznego 
zagospodarowania i przeznaczenia terenu na cele przemysłowe, z pominięciem woli 
i stanowiska wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Sieniawa, wyrażonego 
w formie uchwalonego przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dotyczyły 
także nierzetelnego i nieuprawnionego wskazania liczby bioreaktorów oraz 
zagospodarowania terenu w zakresie przedsięwzięcia Kompostowni 17, przez co 
naruszono obowiązek określenia warunków i szczegółowych zasad 
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. 
 

                                                      
4 Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm. 
5 wynikająca z ustawy konieczność aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej była 
zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy 
architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu 
6 DJP - Duże Jednostki Przeliczeniowe Inwentarza – określenie wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 j.t.) 
7 vide przypis 10 
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Nierzetelnie określano zakres planowanej zabudowy w decyzjach o warunkach 
zabudowy wydawanych na rzecz spółek [...]8, poprzez wskazywanie w nich 
obiektów, których nie uwzględniała wiążąca w tym zakresie decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie fermy drobiu w miejscowości Leżachów, gm. Sieniawa” lub większej liczby 
takich obiektów. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 
1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
W Urzędzie nie opracowywano odrębnych procedur regulujących wydawanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja ośu) na podstawie i w trybie ustawy o 
udostępnianiu. Jak wyjaśnił Burmistrz Pan Adam Woś9 opierano się w tej kwestii na 
regulacjach ustawowych. 
 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu do właściwości 
Referatu Rozwoju i Gospodarki Gruntami (dalej Referat) należały m.in. zadania 
związane z: 
- ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 28 ust. 7 pkt 29), 
- przeprowadzaniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego 
znacząco oddziaływać na środowisko (§ 28 ust. 11 pkt 20), 
- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się 
w posiadaniu burmistrza (§ 28 ust. 11 pkt 27). 
Kierownikiem Referatu od dnia 1 stycznia 2017 r. jest Pan Józef Jagustyn pełniący 
wcześniej funkcję zastępcy kierownika Referatu i posiadający upoważnienie 
Burmistrza do załatwiania indywidulanych spraw związanych m.in. z decyzjami o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10, 890-902) 
 
W okresie objętym kontrolą Urząd wszczął i prowadził łącznie 47 postępowań, 
w których wnioskowane przedsięwzięcia (inwestycje) mogły skutkować 
przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko. 
 
W wyniku tych postępowań10: 
- w 15 przypadkach wydano decyzję o stwierdzeniu braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
- w 12 przypadkach umorzono postępowanie, 
- w 13 przypadkach wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- w 4 przypadkach wydano decyzję odmowną oraz 
- w 3 przypadkach postępowania były w toku. 

(dowód: akta kontroli str. 18-24) 
 

Analizie w niniejszej kontroli poddano próbę obejmującą trzy sprawy, w których 
wydane zostały pozytywne decyzje ustalające środowiskowe uwarunkowania 

                                                      
8 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorców. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
9 powoływane w wystąpieniu wyjaśnienia Burmistrza podpisał, działający z upoważnienia Burmistrza, Zastępca Janusz Świt. 
10 Według stanu na 29.11.2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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realizacji przedsięwzięć oraz jedną, w której wydano decyzję o stwierdzeniu braku 
potrzeby oddziaływania na środowisko, tj. odpowiednio: 
 
1. z wniosku Pana [...]11 z dnia 19 kwietnia 2012 r. (data wpływu) dla 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych na terenie 
gminy Sieniawa na działce nr. ewid. 689/5 położonej w miejscowości Leżachów, 
gmina Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie”12; 
 
2. z wniosku Firmy [...]13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. dla przedsięwzięcia polegającego 
na „Budowie fermy drobiu w miejscowości Leżachów, gm. Sieniawa”14; 
 
3. z wniosku Firmy [...]15 z dnia 13 stycznia 2015 r. dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na „Kompostowaniu odpadów biodegradowalnych 
Leżachów działka nr 689/5 Gmina Sieniawa”16; 
 
4. z wniosku Firmy [...]17 z dnia 13 kwietnia 2015 r. dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Kompostowaniu odpadów biodegradowalnych w miejscowości 
Leżachów”18. 
 
W zakresie badania decyzji o warunkach zabudowy analizie poddano postępowania 
wszczynane przez ww. inwestorów, którzy uzyskali decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 
I. Kompostownia 1. 
 
W dniu 19 kwietnia 2012 r. (data wpływu) [...]19 złożył wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompostowni 
odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Sieniawa na działce nr. ewid. 689/5 
położonej w miejscowości Leżachów, gmina Sieniawa, powiat przeworski, 
województwo podkarpackie”.  
 
Do wniosku załączono wymagane przepisem art. 74 ustawy o udostępnianiu 
dokumenty, tj.: 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz  

- wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. 

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem miało polegać na budowie kompostowni odpadów 
biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych o łącznej zdolności 
                                                      

11 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
12 w niniejszej kontroli oznaczana także jako „Kompostownia 1” 
13 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
14 w niniejszej kontroli oznaczana także jako […] – wyłączenie jak w przypisie 13.  
15 Jak w przypisie 13. 
16 w niniejszej kontroli oznaczana także jako „Kompostownia 2”” 
17 Jak w przypisie 13. 
18 w niniejszej kontroli oznaczana także jako „Kompostownia 3” 
19 Jak w przypisie 11. 



 

5 
 

przerobowej 5.000 Mg/rok i planowanej ilości produktu finalnego (nawozu 
organicznego lub środka poprawiającego właściwości gleby) – 2.500 Mg/rok. 
 
Teren planowanej inwestycji nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ zgodnie z art. 87 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym20 plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Sieniawa stracił moc obowiązującą z dniem 1 
stycznia 2004 r. 
 
24 kwietnia 2012 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania, które 
przesłane zostało do stron i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu (z adnotacji 
wynika, że w dniach 24-30 kwietnia 2012 r.) oraz na stronie internetowej BIP. 
 
W tym samym dniu kopie wniosku inwestora przesłano do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przeworsku celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 
Organy te stwierdziły konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie wskazał, że raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko powinien obejmować pełny zakres określony w art. 66 ustawy 
o udostępnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień oddziaływania 
przedsięwzięcia na: zasoby, twory i składniki przyrody występujące na obszarze 
objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, przyrodę i krajobraz 
Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Postanowieniem z dnia 17 maja 2012 r. (znak RG.6220.10.4.2012.PC) Burmistrz 
nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz określił jego zakres wynikający z przepisu art. 66 ustawy 
o udostępnianiu. Postanowienie przesłano stronom oraz wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu (z adnotacji wynika, że w dniach od 30 maja do 5 czerwca 2012 r.) 
i na stronie internetowej BIP. 
Postępowanie administracyjne zostało w dniu 30 maja 2012 r. zawieszone do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedłożony został przez 
inwestora w dniu 31 października 2012 r., wobec czego zawieszone postępowanie 
administracyjne podjęto. Postanowienie z dnia 2 listopada 2012 r. przesłano 
stronom oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa oraz 
stronie internetowej BIP Gminy Sieniawa. 
 
W tym samym dniu, tj.: 2 listopada 2012 r. Burmistrz wydał obwieszczenie 
o zawiadomieniu o prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa, informując o wyłożeniu dokumentów 
do publicznego wglądu od dnia 2 listopada 2012 r. do dnia 23 listopada 2012 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa i możliwości składania uwag 

                                                      
20 Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm. 
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i wniosków w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia. Obwieszczenie w dniu wydania 
opublikowano w BIP. 
 
W tym samym dniu, tj.: 2 listopada 2012 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przeworsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do 
pisma załączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz informację o braku 
planu zagospodarowana przestrzennego (art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu). 
 
W dniu 19 listopada 2012 r. (data wpływu 22 listopada 2012 r.) Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku zaopiniował pod względem sanitarno-
higienicznym środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację ww. 
przedsięwzięcia (z określeniem odpowiednich warunków). 
 
W dniu 18 marca 2013 r. (data wpływu 20 marca 2013 r.) Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska dokonał uzgodnienia warunków realizacji planowanego 
przedsięwzięcia (postanowienie znak WOOS.4242.15.27.2012.KB-18). 
 
20 marca 2013 r. Burmistrz zawiadomił strony o zebranych dokumentach przed 
wydaniem decyzji. Zawiadomienie przesłano stronom oraz ogłoszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa (w dniach 20-27 marca 2013 r.). Na 
stronie internetowej BIP Gminy Sieniawa opublikowano 25 kwietnia 2013 r. 
 
W dniu 29 marca 2013 r. Burmistrz wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 
kompostowni na działce nr 689/5 w Leżachowie o zdolności przerobowej około 5000 
Mg/rok odpadów organicznych, co da około 2500 Mg/rok produktu finalnego. 
(RG.6220.10.11.2012.PC). Decyzję z upoważnienia Burmistrza podpisał Pan 
Janusz Świt, Zastępca Burmistrza. 
 
Określono warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiadujących. 
 
Burmistrz w decyzji nie nałożył obowiązku przeprowadzenia postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy). 
 
W uzasadnieniu decyzji podano, że w ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną 
między innymi boksy kompostowe (bioreaktory). Ich liczbę określono na dwie sztuki, 
a w nawiasie zawarto treść „docelowo 10 sztuk, o wymiarach 30,0 m x 6,0 m x 
4,5 m”. 
 
W tym samym dniu Burmistrz wydal obwieszczenie o ww. decyzji, które jak podano 
w treści obwieszczenia ogłoszono na stronie internetowej BIP Gminy Sieniawa, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa (w dniach od 29 marca do 11 
kwietnia 2013 r.) i w miejscu planowanej inwestycji. 
 
Z informacji BIP Urzędu wynika, że ww. obwieszczenie opublikowane zostało 
w czasie kontroli NIK, tj.: w dniu 29 listopada 2017 r. 
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W dniu 12 września 2014 r. Burmistrz wydał decyzję (znak 
RG.6220.10.15.2012.2014.PC) uwzględniającą wniosek inwestora z dnia 10 
września 2014 r. o przeniesienie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia z wszystkimi jej warunkami na rzecz [...]21. 

(dowód: akta kontroli str. 39-229, 890, 917-928) 
 
Pan Adam Woś w sprawie określenia liczby bioreaktorów w sposób opisany powyżej 
wyjaśnił, że opierano się na uzgodnieniu raportu oceny oddziaływania na 
środowisko przez RDOŚ w Rzeszowie oraz na opinii PPIS w Przeworsku, w którym 
uwzględniono zapis „docelowo 10 szt.”. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902)  
 
Z informacji uzyskanej od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie Pana Wojciecha Wdowika wynika, że dokumentacja związana 
z przedsięwzięciem Kompostownia 1 została zabezpieczona przez CBA, w związku 
z czym dyrektor nie może udzielić szczegółowych informacji dotyczących tego 
postępowania. Dyrektor wskazał jednak, że raport o oddziaływaniu na środowisko 
winien zawierać analizy uwzględniające maksymalne moce przerobowe/zdolność 
produkcyjną instalacji projektowanej. 

(dowód: akta kontroli str. 25-28)  
 
W raporcie oddziaływania na środowisko sporządzonym dla tego przedsięwzięcia 
przez firmę [...]22 zawarto m.in. następujące zapisy dotyczące planowanej liczby 
bioreaktorów: 
- str. 21 i str. 57 raportu - w ramach przedsięwzięcia wykonane będą bioreaktory szt. 
2 (docelowo 10 szt., o wym. 30,0 x 6,0 x 4,5 m), 
- str. 24 raportu - Boksy kompostowe wykonane będą w konstrukcji żelbetowej o 
wymiarach 30 m x 6 m x 2,5 m. Boksy przykryte będą włókniną typu GORE i pod 
rysunkiem - podstawowa jednostka kompostowania (2 szt. bioreaktorów) 
w technologii VAL’ID; 
- str. 25 - W pierwszym etapie przedsięwzięcia planuje się posadowienie dwóch 
boksów kompostowych – stanowią one podstawowy zestaw w technologii VAL’ID. 
Jeden z nich wykonany zostanie w pełnej hermetyzacji, jako jednorodny żelbetowy 
zbiornik. Drugi z nich wykonany będzie miał ściany wykonane z żelbetu i przykryty 
włókniną GORE. Pozostałe boksy kompostowe wykonane będą, jako zbiorniki 
pokryte włókniną – bioreaktor hermetyczny oprócz pełnej funkcjonalności, będzie 
pełnił funkcję demonstracyjną. Docelowo planuje się posadowienie 10 szt. 
bioreaktorów. 
- str. 94 - dane liczbowe dotyczące powierzchni poszczególnych projektowanych 
obiektów - bioreaktory szt. 2 (docelowo 10 szt., o wym. 30,0 x 6,0 x 4,5 m). 
Na stronie 35 raportu zamieszczono natomiast wyliczenia dotyczące wielkości emisji 
z kompostowania dla 10 „boksów kompostowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 58-178, 890)  
 
Przesłuchany w charakterze świadka, autor ww. Raportu oddziaływania na 
środowisko, Pan [...]23 zeznał, że „w Raporcie przyjmowaliśmy, że wydajność 
instalacji wynosić będzie maksymalnie 5.000 Mg na rok. 

                                                      
21 Jak w przypisie 13. 
22 Jak w przypisie 13. 
23 Jak w przypisie 11. 
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Kompostowanie miało być prowadzone w 2 (słownie dwóch) bioreaktorach. Taka 
wydajność instalacji wynikała z zakładanej maksymalnej wydajności przerobowej 
bioreaktorów i przy założeniu I fazy cyklu przerobu na 3 tygodnie. Jedocześnie 
w Raporcie podano informację, że docelowo na terenie objętym inwestycją 
wybudowanych zostanie w przyszłości 10 bioreaktorów. Taki zapis o „docelowej” 
wielkości przedsięwzięcia używany jest w raportach dla inwestycji realizowanych 
etapowo. To wynikało z informacji przekazywanych nam przez Inwestora, 
o planowanej rozbudowie kompostowni. Zakładaliśmy, że kolejne 8 bioreaktorów, 
celem zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów, budowanych będzie po 
przeprowadzeniu następnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. 
Wszystkie wyliczenia związane z uciążliwością przedsięwzięcia wykonane były 
w Raporcie dla wydajności instalacji na 5.000 ton na rok i przy wykorzystaniu dwóch 
bioreaktorów. 
Inwestor zakładał pozyskiwanie głównie odpadów pościekowych i zielonych 
biodegradowalnych z terenu Gminy Jarosław i Gminy Przeworsk. Nie przypominam 
sobie, żeby założenia dotyczyć miały tylko jego gospodarstwa rolnego. To miała być 
komercyjna działalność, związana przede wszystkim z utylizacją odpadów 
z oczyszczalni ścieków. 
 
Wyliczenie wielkości emisji zorganizowanej z procesu kompostowania o wydajności 
5.000 Mg/rok na stronie 34 raportu wykonano przy założeniu, że kompostowanie 
będzie prowadzone w 10 bioreaktorach jednak był to jedynie zapis dla 
ewentualnego rozbudowania potencjału kompostowni w przyszłości i etapami. 
 
W mojej ocenie zarówno uzgodnienie raportu dokonane przez RDOŚ w Rzeszowie 
jak i następnie decyzja Burmistrza MiG Sieniawa stanowiły o 2 bioreaktorach, 
z zaznaczeniem, że docelowo ilość bioreaktorów zwiększana będzie etapami do 10, 
ale po przeprowadzeniu kolejnych postępowań. 
 
Przy takich zapisach w decyzji środowiskowej pozwolenie na budowę powinno 
obejmować i mogło obejmować jedynie 2 bioreaktory, a nie 10”. 

(dowód: akta kontroli str. 961-962) 
 
Postanowieniem z dnia 20 września 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Przemyślu (dalej w niniejszym wystąpieniu zwane SKO) odmówiło wszczęcia 
postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji z 29 marca 
2013 r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
(RG.6220.10.11.2012.PC) z wniosku Pana Piotra Z., uzasadniając to brakiem 
legitymacji procesowej wnioskodawcy do zainicjowania postępowania. 
 
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. SKO działając z wniosku Państwa Z. 
o ponowne rozpoznanie sprawy – utrzymało w mocy ww. własne postanowienie 
z dnia 20 września 2016 r. stwierdzając, że przy wydawaniu zaskarżonego 
postanowienia nie naruszono prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 230-254) 
 
II. Kompostownia 2. 
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W dniu 13 stycznia 2015 r. (data wpływu) [...]24 złożyła wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kompostownia 
odpadów biodegradowalnych Leżachów, działka nr 689/5 Gmina Sieniawa”. 
 
Do wniosku załączono wymagane przepisem art. 74 ustawy o udostępnianiu 
dokumenty tj.  
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz  

- wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. 

We wniosku zawarto, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na 
zwiększeniu mocy przerobowej kompostowni odpadów biodegradowalnych 
z wykorzystaniem osadów ściekowych a także budowę 10 bioreaktorów 
kompostowania w pełni zadaszonych. Łączna zdolność przerobowa wyniesie około 
27.000 Mg/rok, co da 13.500 Mg/rok produktu finalnego. 
 
Teren planowanej inwestycji nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (z przyczyn wskazanych we wcześniej opisanym postępowaniu). 
 
15 stycznia 2015 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania (znak 
RG.6220.1.1.2015.PC), które przesłane zostało do stron i wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu i stronie internetowej BIP. 
 
W tym samym dniu (15 stycznia 2015 r.) kopie wniosku inwestora przesłano do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, celem wyrażenia opinii co do 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku opinią z dnia 20 stycznia 
2015 r. opowiedział się, iż dla w/w przedsięwzięcia nie występuje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie jest 
wymagany raport o odziaływaniu przedsięwzięcia.  
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 13 lutego 
2015 r. (data wpływu 16.02.2015 r.) znak: WOOŚ.4240.15.2.2015.AD-6 – wyraził 
opinię, iż, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 
W dniu 16 lutego 2015 r. Burmistrz wydał postanowienie (znak 
RG.6220.1.5.2015.PC), w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Kompostownia odpadów 
biodegradowalnych Leżachów działka nr 689/5 Gmina Sieniawa”. 
Z uzasadnienia postanowienia wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie 
polegało na zwiększeniu mocy przerobowej kompostowni odpadów 
biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych poprzez budowę 8 
                                                      

24 Jak w przypisie 13. 
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bioreaktorów kompostowania. Łączna zdolność przerobowa kompostowni wyniesie 
około 25.000 Mg/rok odpadów organicznych, co da około 12.500 Mg/rok produktu 
finalnego, czyli nawozu organicznego lub środka poprawiającego właściwości gleby. 
W podsumowaniu postanowienia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie 
będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na zasoby, twory i składniki 
przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000, ich 
integralność oraz spójność sieci Natura 2000. 
 
Postanowienie opublikowane zostało na stronie BIP Urzędu w dniu 29 czerwca 
2015 r.  
 
W dniu 3 marca 2015 r. Burmistrz wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RG.6220.1.7.2015.PC), 
w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Kompostowaniu odpadów biodegradowalnych 
Leżachów, działka nr 689/5 Gmina Sieniawa”. Decyzję z upoważnienia Burmistrza 
podpisał Pan Janusz Świt, Zastępca Burmistrza. 
 
W uzasadnieniu podano, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na 
zwiększeniu mocy przerobowej kompostowni odpadów biodegradowalnych 
z wykorzystaniem osadów ściekowych poprzez budowę 8 bioreaktorów 
kompostowania. Łączna zdolność przerobowa kompostowni wyniesie około 25 000 
Mg/rok odpadów organicznych, co da około 12 500 Mg/rok produktu finalnego, czyli 
nawozu organicznego lub środka poprawiającego właściwości gleby. 
 
W tym samym dniu Burmistrz wydał obwieszczenie o ww. decyzji, w którego treści 
podano, że ogłoszono je na stronie internetowej BIP Gminy Sieniawa, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa i w miejscu planowanej inwestycji 
(w dniach 3-16 marca 2015 r.). 
 
Z danych strony BIP urzędu wynika, że ww. decyzja i obwieszczenie dotyczące 
Kompostowni 2 opublikowane zostały w dniu 29 czerwca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 255-291, 929-938) 
 
Pan Adam Woś złożył wyjaśnienia w sprawie wydania decyzji ośu, w której 
orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 
w których podał, że przedsięwzięcie miało wydaną decyzję ośu w 2013 r., 
a w związku z zapotrzebowaniem na rynku zagospodarowania osadów ściekowych 
w 2015 roku Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej polegającej 
na zwiększeniu mocy przerobowych instalacji z 5000 do 25000 Mg/ rok. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku wydał opinię o braku konieczności 
przeprowadzenia ocen, natomiast RDOŚ w Rzeszowie wydał opinię o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa biorąc 
pod uwagę powyższe opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia oraz to, że planowana inwestycja jest jedną 
z najnowocześniejszych na świecie, wydana została decyzja o braku potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczy obu 
kategorii przedsięwzięć (mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać), 
tyle tylko, że w stosunku do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 
uśod, jego źródłem jest wydane w trybie art. 63 ust. 1 postanowienie. Jeżeli organ 
nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
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środowisko, również wydaje postanowienie, w tym przedmiocie, tyle że na 
podstawie art. 63 ust. 2 uśod. Jest to postanowienie niezaskarżalne. 
Wydanie postanowienia w trybie art. 63 ust. 2 uśod, jest dla organu wiążące, 
albowiem zobowiązuje go do wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 85 
uśod, stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny. 
Burmistrz wskazał na orzeczenie WSA w Rzeszowie, z którego wynika m.in., że 
opinia RDOŚ nie wiąże Burmistrza, o ile nie wskazuje na naruszenie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Nieważność decyzji burmistrza stwierdzić może 
natomiast tylko samorządowe kolegium odwoławcze. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902) 
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 16 marca 2015 r. 
zwróciła się do SKO o rozważenie możliwości wszczęcia z urzędu postępowania 
o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Burmistrza jako wadliwej i wydanej 
z rażącym naruszeniem prawa. 
 
SKO decyzją z dnia 12 maja 2015 r. (SKO.4170.3.2015) odmówiło stwierdzenia 
nieważności decyzji Burmistrza z dnia 3 marca 2015 r. uznając, że jest ona zgodna 
z obowiązującym porządkiem prawnym, a nieuwzględnienie stanowiska RDOŚ jest 
autonomicznym prawem organu orzekającego, ponieważ opinia nie ma charakteru 
wiążącego organ orzekający w sprawie. SKO stwierdziło, że pomimo braku raportu 
oceniającego oddziaływania inwestycji na środowisko decyzja spełnia żądania 
strony zgodnie ze złożonym wnioskiem i brak jest podstaw formalnych do jej 
uchylenia. 
 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), jako strona wskazana w art. 76 
ustawy o udostępnianiu, w dniu 26 października 2015 r. wniósł do SKO 
o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z dnia 12 maja 2015 r. ze względu na brak 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 
SKO decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji 
z dnia 12 maja 2015 r. ze względu na niestwierdzenie przesłanek określonych w art. 
156 § 1 KPA. 
 
W dniu 20 stycznia 2016 r. GDOŚ wniósł do SKO o ponowne rozpatrzenie wniosku 
o stwierdzenie nieważności decyzji SKO z 12 maja 2015 r.  
 
Decyzją z dnia 29 stycznia 2016 r. SKO utrzymało w mocy własną decyzję z dnia 17 
grudnia 2015 r. podnosząc w uzasadnieniu, że nie nastąpiło rażące naruszenie 
prawa.  
 
Ww. decyzję GDOŚ zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Rzeszowie, w następstwie czego decyzją z dnia 19 kwietnia 2017 r. SKO 
stwierdziło nieważność własnej decyzji z dnia 12 maja 2015 r., podnosząc z urzędu 
argumenty podane w wyroku wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Rzeszowie, o rażącym naruszeniu prawa polegającym na zaniechaniu przez 
Burmistrza obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 
W konsekwencji ww. decyzji z 19 kwietnia 2017 r., SKO decyzją z dnia 14 czerwca 
2017 r. stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza z dnia 3 marca 2015 r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
(RG.6220.1.7.2015.PC), w której orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
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oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Kompostowaniu 
odpadów biodegradowalnych Leżachów, działka nr 689/5 Gmina Sieniawa”. SKO 
uznało, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ nie 
poprzedzono jej przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, która wykazałaby brak negatywnego wpływu na przyrodę i krajobraz 
objęte obszarem Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Postanowieniem z dnia 20 września 2016 r. (znak SKO 4170.20.2016) SKO 
odmówiło wszczęcia postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności 
decyzji z 3 marca 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia z wniosku Pana Piotra Z., uzasadniając to brakiem legitymacji 
procesowej wnioskodawcy do zainicjowania postępowania. 
 
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. SKO działając z wniosku Państwa Z. 
o ponowne rozpoznanie sprawy – utrzymało w mocy ww. własne postanowienie 
z dnia 20 września 2016 r. stwierdzając, że przy wydawaniu zaskarżonego 
postanowienia nie naruszono prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 292-368) 
 
III. Kompostownia 3.  
 
W dniu 13 kwietnia 2015 r. [...]25 złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Kompostownia odpadów 
biodegradowalnych w miejscowości Leżachów”. 
 
Do wniosku załączono wymagane przepisem art. 74 ustawy o udostępnianiu 
dokumenty, tj.:  
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz  

- wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. 

 
Przedmiotem przedsięwzięcia było zwiększenie mocy przerobowej kompostowni 
odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych. 
 
Teren planowanej inwestycji nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (z przyczyn wskazanych we wcześniej opisanym postępowaniu). 
 
15 kwietnia 2015 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania (znak 
RG.6220.4.1.2015.PC), które przesłane zostało do stron i wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu (w dniach 15-22 kwietnia 2015 r.) i na stronie internetowej BIP 
(w dniu 29 czerwca 2015 r.). 
 
W tym samym dniu kopie wniosku inwestora przesłano do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przeworsku celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia 

                                                      
25 Jak w przypisie 13. 
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takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 
Organy te stwierdziły konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie wskazał, że raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko powinien obejmować pełny zakres określony w art. 66 ustawy 
o udostępnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień oddziaływania 
przedsięwzięcia na: zasoby, twory i składniki przyrody występujące na obszarze 
objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, przyrodę i krajobraz 
Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 r. (znak RG.6220.4.4.2015.PC) Burmistrz 
nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz określił jego zakres wynikający z przepisu art. 66 ustawy 
o udostępnianiu. Postanowienie przesłano stronom oraz wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Urzędu i stronie internetowej BIP (w dniu 29 czerwca 2015 r.).  
 
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedłożony został przez 
inwestora w dniu 10 lipca 2015 r. 
 
W tym samym dniu, tj.: 10 lipca 2015 r. Burmistrz wydał obwieszczenie 
o prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa, informując o wyłożeniu dokumentów 
do publicznego wglądu od dnia 10 lipca 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r. w siedzibie 
Urzędu i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia 
obwieszczenia.  
Z danych BIP Urzędu wynika, że obwieszczenie opublikowano dopiero w dniu 6 
października 2015 r., tj.: po 88 dniach. 
 
Jednocześnie (10 lipca 2015 r.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przeworsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do 
pisma załączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz informację o braku 
planu zagospodarowana przestrzennego (art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu). 
 
W dniu 20 lipca 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku 
zaopiniował pod względem sanitarno-higienicznym środowiskowe uwarunkowania 
zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. 
 
W dniu 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokonał uzgodnienia warunków realizacji 
planowanego przedsięwzięcia (postanowienie znak WOOŚ.4242.15.5.2015.LK.28). 
 
W dniu 29 marca 2016 r. zawiadomiono strony postępowania o zebranych 
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. 
 
W dniu 8 kwietnia 2016 r. Burmistrz wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak 
RG.6220.4.11.2015.2016.PC) polegającego na eksploatacji instalacji do 
kompostowania odpadów o zdolności przerobowej wynoszącej 50.000 Mg/rok (137 
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Mg/dobę), zlokalizowanej na działce nr ewid. 689/5 i 689/3 w miejscowości 
Leżachów. 
 
Określono w niej warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiadujących. 
 
Burmistrz w decyzji nie nałożył obowiązku przeprowadzenia postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
W tym samym dniu Burmistrz wydał obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji, które jak 
podano w treści, ogłoszono na stronie internetowej BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu 
oraz w miejscu planowanej inwestycji (w dniach 8-22 kwietnia 2016 r.). 
 
Z danych BIP Urzędu wynika, że ww. decyzję i obwieszczenie opublikowano w dniu 
17 maja 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 369-435, 890, 939-948)  
 
W dniu 19 maja 2017 r. Starosta Przeworski zwrócił się do Burmistrza o podanie do 
publicznej wiadomości obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego 
i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji – 
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do kompostowania odpadów 
biodegradowalnych o wydajności 50.000 Mg/rok. 

(dowód: akta kontroli str. 461-465) 
 
Wnioskiem z dnia 11 września 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
wniósł do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza ośu z dnia 8 kwietnia 
2016 r. podnosząc, że wydana ona została z rażącym naruszeniem prawa 
polegającym na: 
- nieprawidłowym powiadomieniu o udziale społeczeństwa ze względu na brak 
ogłoszenia zawiadomienia w miejscu planowanej inwestycji oraz zamieszczeniu 
ogłoszenia w BIP dopiero w dniu 6 października 2015 r., czyli 2 miesiące po 
zakończeniu udziału społeczeństwa oraz 
- na wskazaniu w decyzji, że przedsięwzięcie realizowane będzie na działce 689/3, 
której nie było we wniosku inwestora i nie obejmowała jej także opinia PPIS26. 
 
Postanowieniem z dnia 13 listopada 2017 r. (SKO.4170.13.2017) SKO odmówiło 
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza z 8 kwietnia 2016 r. uznając, że nie 
zachodzi rażące naruszenie prawa mogące skutkować takim rozstrzygnięciem. 

(dowód: akta kontroli str. 466-480)  
 
Postanowieniem z dnia 20 września 2016 r. (znak SKO 4170.21.2016) SKO 
odmówiło wszczęcia postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności 
decyzji z 8 kwietnia 2016 r. środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia z wniosku Pana Piotra Z., uzasadniając to brakiem legitymacji 
procesowej wnioskodawcy do zainicjowania postępowania. 
 

                                                      
26 Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że działka nr 689/3 wskazana była w postanowieniu RDOŚ w sprawie uzgodnienia 
środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia z dnia 17 marca 2016 r. 
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Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. SKO działając z wniosku Państwa Z. 
o ponowne rozpoznanie sprawy – utrzymało w mocy ww. własne postanowienie 
z dnia 20 września 2016 r. stwierdzając, że przy wydawaniu zaskarżonego 
postanowienia nie naruszono prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 436-460) 
 

IV. [...]27. 
 
W dniu 21 sierpnia 2013 r. [...]28 wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 
fermy drobiu w miejscowości Leżachów, gm. Sieniawa”. 
 
Do wniosku załączono wymagane przepisem art. 74 ustawy o udostępnianiu 
dokumenty, tj.: 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz  
- wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie 
realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie. 
 
Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa 12 kurników (wraz z wewnętrznymi 
instalacjami) dla ściółkowego chowu kurczaków rzeźnych (brojlerów) wraz 
z infrastrukturą techniczną. 
 
Teren planowanej inwestycji nie był objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (z przyczyn wskazanych już wcześniej). 
 
23 sierpnia 2013 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu postępowania, które 
przesłane zostało do stron i zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu (z adnotacji 
wynika, że w dniach 23-30 sierpnia 2013 r.). Strona internetowa BIP nie zawiera 
publikacji w tym zakresie (w okresie od 23 sierpnia do 19 września 2013 r. kiedy 
opublikowano wymogi raportu)29.  
 
W tym samym dniu kopie wniosku inwestora przesłano do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przeworsku celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. 
 
Organy te stwierdziły konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie wskazał, że raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko powinien obejmować pełny zakres określony w art. 66 ustawy 
o udostępnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień oddziaływania 
przedsięwzięcia na: zasoby, twory i składniki przyrody występujące na obszarze 

                                                      
27 Jak w przypisie 13. 
28 Jak w przypisie 13. 
29 Ze względu na nieprecyzyjne określanie nazw publikowanych dokumentów, nie można stwierdzić czy zawiadomienie 
opublikowano w BIP terminie w późniejszym 
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objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, przyrodę i krajobraz 
Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
Postanowieniem z dnia 19 września 2013 r. (znak RG.6220.15.5.2013.PC) 
Burmistrz nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz określił jego zakres wynikający z przepisu art. 66 
ustawy o udostępnianiu. Postanowienie przesłano stronom oraz wywieszono na 
tablicy ogłoszeń Urzędu oraz opublikowano na stronie internetowej BIP. 
Postępowanie administracyjne zostało w dniu 30 września 2013 r. zawieszone do 
czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko. 
 
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedłożony został przez 
inwestora w dniu 10 grudnia 2013 r., wobec czego zawieszone postępowanie 
administracyjne podjęto. Postanowienie z dnia 16 grudnia 2013 r. (znak 
RG.6220.15.7.2013.PC) przesłano stronom oraz ogłoszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa. Strona BIP nie zawiera publikacji tego 
postanowienia (w okresie 16-31 grudnia 2013 r.)30. 
 
W tym samym dniu, tj.: 16 grudnia 2013 r. Burmistrz wydał obwieszczenie 
o zawiadomieniu o prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa informując o wyłożeniu dokumentów 
do publicznego wglądu od dnia 16 grudnia 2013 r. do dnia 6 stycznia 2014 r. 
w siedzibie Urzędu i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od 
dnia obwieszczenia. Z adnotacji Pani Barbary Matyja, Kierownika Referatu 
Organizacyjnego wynika, że na tablicy ogłoszeń Urzędu obwieszczenie wywieszone 
było w okresie od 16 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. Na stronie BIP Urzędu 
obwieszczenie opublikowano w dniu 3 marca 2014 r., tj.: po 77 dniach. 
 
W tym samym dniu, tj.: 16 grudnia 2013 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przeworsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do 
pisma załączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz informację o braku 
planu zagospodarowana przestrzennego (art. 77 ust. 2 ustawy o udostępnianiu). 
 
W dniu 30 grudnia 2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku 
zaopiniował pod względem sanitarno-higienicznym środowiskowe uwarunkowania 
zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. 
 
W dniu 4 kwietnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
dokonał uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia 
(postanowienie znak WOOS.4242.15.13.2013.IS-22, wpłynęło tego samego dnia). 
 
W dniu 15 kwietnia 2014 r. Burmistrz wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (RG.6220.15.14.2013.PC) 
polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości Leżachów gm. Sieniawa. 
 
Określono w niej warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

                                                      
30 Ze względu na nieprecyzyjne określanie nazw publikowanych dokumentów, nie można stwierdzić czy zawiadomienie 
opublikowano w BIP terminie w późniejszym 
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ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiadujących. 
 
Burmistrz w decyzji nie nałożył obowiązku przeprowadzenia postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
W tym samym dniu wydano obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji, które jak podano 
ogłoszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa (w dniach 15-28 
kwietnia 2014 r.) i w miejscu planowanej inwestycji i na stronie internetowej BIP 
Gminy Sieniawa. 
 
Z danych BIP Urzędu wynika, że decyzję i obwieszczenie opublikowano w dniu 28 
kwietnia 2014 r., tj.: po 13 dniach. 
 
W dniu 2 maja 2014 r. Burmistrz wydał decyzję (znak RG.6220.15.16.2013.PC) 
o przeniesieniu ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia na rzecz składających wniosek firm: [...]31, [...]32, [...]33. Do 
wniosku z dnia 30 kwietnia 2014 r. załączono zgodę inwestora tj. [...]34 na takie 
przeniesienie oraz oświadczenie firm [...]35., [...]36, [...]37 na przyjęcie wszystkich 
warunków wynikających z w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 
 
Decyzję o przeniesieniu opublikowano w BIP w dniu 13 maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 481-574, 949-960) 
 
Ustawa o udostępnianiu w art. 3 ust. 1 pkt 11 określa, jakie działanie wypełniają 
ustawowy obowiązek podania informacji do publicznej wiadomości. W przypadku 
kontrolowanych postepowań powinno to być: 
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu 
właściwego w sprawie, 
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu 
właściwego w sprawie, 
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty 
w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu 
wymagającego udziału społeczeństwa - w prasie o odpowiednim do rodzaju 
dokumentu zasięgu. 
 
W sprawie sposobu ogłaszania informacji w miejscu planowanej inwestycji (nie było 
o tym adnotacji) Burmistrz wyjaśnił, że pracownik merytorycznie odpowiedzialny za 
działania w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wydawania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wywieszał je na tablicach ogłoszeń w miejscu 
planowanego przedsięwzięcia. Burmistrz dodał, że data dokonanej czynności nie 
jest nigdzie ewidencjonowana ponieważ urząd nie prowadzi takiego rejestru.  

                                                      
31 Jak w przypisie 13. 
32 Jak w przypisie 13. 
33 Jak w przypisie 13. 
34 Jak w przypisie 13. 
35 Jak w przypisie 13. 
36 Jak w przypisie 13. 
37 Jak w przypisie 13. 
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Burmistrz nie wskazał pracownika, który dokonywał tych czynności. 
 
Na pytanie o to, czy do Urzędu wnoszone były uwagi i wnioski w ramach udziału 
społeczeństwa w postępowaniach, w tym także czy wpływały one po opublikowaniu 
w BIP ogłoszeń z opóźnieniem, i jak zostały ewentualnie rozpatrzone, Burmistrz 
wyjaśnił, że nie wnoszono żadnych uwag i wniosków związanych z udziałem 
społeczeństwa zarówno na etapie umieszczenia na tablicach ogłoszeń jak również 
po opublikowaniu na stronie internetowej BIP Gminy Sieniawa. 

(dowód: akta kontroli str. 903-909)  
 
Postanowieniem z dnia 20 września 2016 r. SKO odmówiło wszczęcia 
postępowania administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji z 15 kwietnia 
2014 r. r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
z wniosku Pana Piotra Z., uzasadniając to brakiem legitymacji procesowej 
wnioskodawcy do zainicjowania postępowania. 
 
Postanowieniem z dnia 10 listopada 2016 r. SKO działając z wniosku Państwa Z. 
o ponowne rozpoznanie sprawy – utrzymało w mocy ww. własne postanowienie 
z dnia 20 września 2016 r. stwierdzając, że przy wydawaniu zaskarżonego 
postanowienia nie naruszono prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 575-599) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 
 
I. W zakresie związanym z podawaniem informacji do publicznej wiadomości, 
poprzez publikację w BIP: 
 
1. obwieszczenie o wydaniu decyzji ośu dotyczącej Kompostowni 1 z dnia 29 marca 

2013 r. zostało opublikowane dopiero w trakcie kontroli NIK, tj.: w dniu 29 
listopada 2017 r., tj.: po 1.706 dniach; 

2. postanowienie o braku potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
w zakresie Kompostowni 2 z dnia 16 lutego 2015 r. opublikowano w dniu 29 
czerwca 2015 r., tj.: po 133 dniach, 

3. obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia Kompostowni 2 z dnia 3 marca 2015 r. zostało 
opublikowane w dniu 29 czerwca 2015 r., tj.: po 118 dniach, 

4. obwieszczenie o zawiadomieniu o prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa dotyczące 
Kompostowni 3 z dnia 10 lipca 2015 r. opublikowano w dniu 6 października 2015 
r., tj.: po 88 dniach, 

5. decyzję ośu i obwieszczenie o niej w sprawie Kompostowni 3 z dnia 8 kwietnia 
2016 r. opublikowano w dniu 17 maja 2016 r., tj.: po 39 dniach, 

6. obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z udziałem społeczeństwa w sprawie [...]38 z 16 grudnia 
2013 r. opublikowano w dniu 3 marca 2014 r., tj.: po 77 dniach. 

 
W sprawie przyczyn znacznych opóźnień w publikowaniu obwieszczeń na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, opisanych w tym punkcie 

                                                      
38 Jak w przypisie 13. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wystąpienia, Burmistrz Pan Adam Woś wyjaśnił, że były one wynikiem 
nieumyślnego zaniedbania obowiązków przez pracownika merytorycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 903-909)  
 
Burmistrz nie wskazał pracownika odpowiedzialnego za publikowanie ogłoszeń.  
Z danych BIP wynika, że ogłoszenia publikował „administrator” lub Pan Piotr Czopik. 
 
II. W zakresie wydawana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 
1. nierzetelnie określono zakres planowanych do budowy obiektów w zadaniu 

Kompostownia 1, poprzez wskazanie w uzasadnieniu decyzji i charakterystyce 
przedsięwzięcia, że inwestor może wybudować dwa, a „docelowo” 10 
bioreaktorów. 

 
2. w zakresie przedsięwzięcia Kompostownia 2 niezasadnie uznano, że nie 

zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 
 

 
W ocenie NIK Gmina prowadziła postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach z zachowaniem trybu określonego ustawą o udostępnianiu. 
 
Postępowania wszczynane były na wniosek inwestorów, do których załączano 
dokumentację wymaganą art. 74 tej ustawy. Organ następnie przeprowadzał 
opiniowanie tych wniosków, występując w tej sprawie do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie i do Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Przeworsku. Po uzyskaniu tych opinii, z zastrzeżeniem postępowania 
dotyczącego Kompostowni 2, Burmistrz wydawał postanowienia nakładające na 
inwestorów obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
i określał jej zakres wynikający z przepisu art. 66 ustawy o udostępnianiu. Następnie 
Burmistrz uzgadniał warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem 
ochrony środowiska i wydawał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jednak, że niektóre działania Urzędu podejmowane 
w toku kontrolowanych postępowań były nierzetelne. Dotyczy to wskazanych wyżej 
nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązku podawania informacji do 
publicznej wiadomości oraz nieprecyzyjnego określenia zakresu przedsięwzięcia 
Kompostowni 1. 
 
Niezasadnie, w ocenie NIK, uznano także, że w przypadku przedsięwzięcia 
Kompostownia 2 nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 
 
Przypadki, w których należało zapewnić możliwość udziału społeczeństwa dla 
postępowań objętych niniejszą kontrolą określono m.in. w art. 30 i w art. 33 ustawy 
o udostępnianiu. Stanowią one, że udział ten należy zapewnić odpowiednio przed 
wydaniem decyzji lub ich zmianą i należy to wykonać bez zbędnej zwłoki. 
 
W tym kontekście bardzo istotne znaczenie miało przede wszystkim podawanie do 
publicznej wiadomości obwieszczeń o wszczynaniu postępowań w sprawie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Rażąco nierzetelne było w ocenie NIK 
wskazane wyżej ogłoszenie dokonane w postępowaniu dotyczącym Kompostowni 3 
(ww. nieprawidłowość nr 4) oraz w postępowaniu [...]39 (ww. nieprawidłowość nr 6) 
                                                      

39 Jak w przypisie 13. 

Ocena cząstkowa 
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gdzie udostępnienie informacji na stronie BIP nastąpiło odpowiednio po 88 i 77 
dniach od wydania obwieszczenia, i znacznie po wskazanym w treści pism terminie 
do składania uwag i wniosków (wówczas zakreślanym na 21 dni od daty wydania 
obwieszczenia). 
 
Opisanym działaniem, w ocenie NIK, naruszono obowiązek zapewnienia możliwości 
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć na środowisko określony w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy 
o udostępnianiu. 
 
W ocenie NIK ustawowy termin do składania uwag i wniosków nie mógł upłynąć 
przed opublikowaniem informacji na stronie BIP Urzędu i powinien być liczony od 
tego dnia. Pozytywnym aspektem w tym kontekście jest to, że decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydane zostały po ewentualnym terminie 21 
dni od publikacji obwieszczeń w BIP, a zatem dla społeczeństwa istniała 
teoretycznie możliwość składania uwag i wniosków, które w ocenie NIK należałoby 
rozpatrzeć bez rygoru wynikającego z art. 35 tj. pozostawienia bez rozpatrzenia, 
jako złożonych po terminie. Nie stwierdzono jednak przypadku wniesienie uwag 
i wniosków po publikacji ogłoszeń w BIP Urzędu. 
 
W ocenie NIK Urząd naruszył także obowiązek informowania o wydanych decyzjach 
ośu i możliwości zapoznania się z ich treścią wynikający z art. 38 w zw. z art. 72 ust. 
6, art. 85 ust. 3, art. 95 ust 3 ustawy o udostępnianiu, ponieważ zamieszczanie tych 
informacji na stronie BIP następowało w terminie od 39 (ww. nieprawidłowość nr 5) 
poprzez 118 dni (nieprawidłowość nr 3) do aż 1.706 dni (nieprawidłowość nr 1), od 
dnia wydania tych decyzji.  
Pomimo iż ustawodawca nie nałożył w tym przypadku wprost obowiązku działania 
„bez zbędnej zwłoki” to w ocenie NIK ma tu zastosowanie 14-dniowy termin 
wynikający z art. 21 ust. 2 pkt 9 i 10 w zw. art. 21 ust. 4 ustawy o udostępnianiu. 
 
Zamieszczenie informacji o wydanej decyzji po blisko 4 miesiącach jest zatem 
ewidentnym naruszeniem tego terminu. Publikacja obwieszczenia po 4,5 roku jest, 
co najmniej rażącym naruszeniem obowiązku organu administracji publicznej 
w zakresie podawania informacji do publicznej wiadomości. NIK uznaje, że 
obowiązku tego zaniechano i dopiero w trakcie kontroli uzupełniono ten brak. 
 
W zakresie postępowania dotyczącego Kompostowni 1, w ocenie NIK, Burmistrz 
rażąco nierzetelnie określił zakres planowanej zabudowy, poprzez wskazanie, że 
inwestycja obejmuje dwa bioreaktory, a docelowo 10 takich obiektów. Takie 
określenie, w ocenie NIK, jest niejednoznaczne, a przez to nie określa właściwie 
warunków korzystania ze środowiska i rozmiaru przedsięwzięcia. 
 
Burmistrz jako organ właściwy do wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu ponosi 
odpowiedzialność za jej treść. Wątpliwości występujące na etapie uzgadniania 
warunków realizacji przedsięwzięcia powinny być wyeliminowane przed wydaniem 
decyzji, w trybie art. 77 ustawy o udostępnianiu. Uzgodnienie, że inwestor może 
zbudować dwa bioreaktory, a „docelowo” 10, w ocenie NIK, nie określa prawidłowo 
charakterystyki przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu (skali 
przedsięwzięcia), czego wymaga przepis art. 66 ustawy o udostępnianiu, 
określający zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
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Co istotne w tej sprawie autor Raportu zeznał, że wszelkie założenia w raporcie 
uwzględniały budowę i potencjał dwóch, a nie 10 bioreaktorów., a zatem decyzja 
Burmistrza powinna być w tym zakresie precyzyjna. 
 
Konsekwencją wskazanego nierzetelnego działania Burmistrza było wystąpienie 
inwestora o decyzję o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę 
wydanego przez Starostę Przeworskiego, w której uzyskał zgodę na budowę nie 
dwóch, a 10 bioreaktorów. Ich potencjał pozwolił natomiast rozszerzyć w 2016 r. 
zdolność przerobową instalacji do kompostowania odpadów do 50.000 Mg/rok, czyli 
10-krotnie większą niż określono w decyzji z marca 2013 r. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nierzetelność Burmistrza w opisanym zakresie 
umożliwiła inwestorowi podjęcie działań zmierzających do zrealizowania 
zamierzenia, o znacznie większej skali niż wynikało to z formalnych założeń dla 
Kompostowni 1. 
 
Działania inwestora podejmowane w zakresie Kompostowni 1 miały, w ocenie 
Najwyższej Izby Kontroli, także wpływ na podjęcie przez Burmistrza decyzji o braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
Kompostownia 2. Burmistrz znał bowiem założenia wynikające z decyzji 
o warunkach zabudowy oraz otrzymał do wiadomości decyzję Starosty 
Przeworskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na 
budowę (nr 187/13 z dnia 14 maja 2013 r.) obejmujące m.in. budowę 10 
bioreaktorów. 
 
W decyzji dotyczącej Kompostowni 2, jak wyjaśnił sam Burmistrz, chodziło tylko 
o rozszerzenie dopuszczalnego i możliwego potencjału Kompostowni do 25.000 
Mg/rok. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Burmistrz niezasadnie uznał, że przedsięwzięcie 
to nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Potrzebę taką wskazywał w swej opinii Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, i w ocenie NIK powinna ona zostać uwzględniona.  
 
Zasadnicze znaczenie dla tego postępowania, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, 
miało także to, że Gmina Sieniawa w całości objęta jest obszarem Sieniawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu40, na którym zakazuje się realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć, 
o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody41, czyli takich, dla 
których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak 
negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru 
chronionego krajobrazu. 
 
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy zwiększającej 
pięciokrotnie potencjał Kompostowni (z 5.000 Mg/rok do 25.000 Mg/rok.) było 
w ocenie NIK wymagane. 
 

                                                      
40 ustanowiony obecnie uchwałą nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. 
w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., nr 3589 ze zm.) 
41 Dz.U.2016.2134 ze zm. 
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Odmienna decyzja Burmistrza spowodowała szereg trwających aż do czerwca 
2017 r. (tj. ponad 2 lata) postępowań przed SKO, a także przed WSA w Rzeszowie 
o stwierdzenie jej nieważności. Wystąpienia w tych sprawach kierował Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska i w konsekwencji SKO decyzją z dnia 14 czerwca 
2017 r. stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza, jako wydanej z rażącym 
naruszeniem prawa, polegającym na braku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 
 
W związku z uchyleniem decyzji Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków 
pokontrolnych w tym zakresie. 
 
2. Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji 
o warunkach zabudowy. 
 
Na terenie Gminy Sieniawa w latach 2003-2011 uchwalono cztery miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego i jedną zmianę do planu zagospodarowania 
przestrzennego. Plany obejmowały jedynie tereny mieszkaniowe i centrum miasta 
Sieniawy, które nie były obszarem lokowania przedsięwzięć objętych badaniem 
w niniejszej kontroli. 
Burmistrz Pan Adam Woś w sprawie ewentualnych działań organów Gminy 
zmierzających do uchwalenia planów przewidujących m.in. warunki dla lokowania 
inwestycji objętych kontrolą NIK z uwzględnieniem ograniczeń wynikających np. 
z wyznaczenia Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyjaśnił, że ich nie 
podejmowano ze względu na ograniczenia finansowe w budżecie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902)  
I. Kompostownia 1. 
 
W dniu 21 października 2011 r. [...]42 zwrócił się o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego, dwóch 
budynków gospodarczo-magazynowych, zadaszonej wiaty rolniczej oraz budowa 
zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 870 – dla potrzeb gospodarstwa rolniczego na dz. 
ewid. 689/5 położonej w Leżachowie”. 
 
Dla wniosku sporządzona została analiza funkcji oraz cech zagospodarowania 
terenu wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty sporządził 
[...]43, architekt z Południowej Okręgowej Izby Urbanistów (KT-257). 
 
Projekt decyzji przesłano do uzgodnienia: 
- Staroście Przeworskiemu, 
- Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
- Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Jarosławiu), 
- Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 
Ww. organy nie wniosły zastrzeżeń do projektu decyzji. 
 
W dniu 23 stycznia 2012 r. Burmistrz wydał decyzję o warunkach zabudowy 
(RG.6730.45.2011) dla planowanego przedsięwzięcia, określonego jak we wniosku. 
Inwestycja traktowana była jako zabudowa zagrodowa, o której mowa w art. 61 ust. 
4 ustawy o planowaniu przestrzennym. W uzasadnieniu decyzji podano, że 
wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 84,88 ha. 

                                                      
42 Jak w przypisie 11. 
43 Jw. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Decyzję z upoważnienia Burmistrza podpisał Pan Józef Jagustyn, Z-ca kierownika 
Referatu. 
 
W dniu 27 marca 2013 r. [...]44 zwrócił się o dokonanie zmiany ostatecznej decyzji o 
warunkach zabudowy poprzez zmianę nazwy inwestycji na „Budowę kompostowni 
odpadów biodegradowalnych na działce nr ewid. 689/5 w Leżachowie gm. 
Sieniawa”. We wniosku wskazano, jakie obiekty budowlane zamierza wykonać 
wnioskodawca i załączono charakterystykę inwestycji. Wnioskodawca w tych 
dokumentach wskazał m.in., że budowa obejmie 10 sztuk bioreaktorów – boksów 
kompostowych o wymiarach 30 x 6 X 4,5 m. 
 
Decyzją z dnia 4 kwietnia 2013 r. (znak RG.6730.45.2011) Burmistrz dokonał 
zmiany decyzji z 23 stycznia 2012 r. poprzez zmianę nazwy inwestycji na – „Budowę 
kompostowni odpadów biodegradowalnych na działce nr ewid. 689/5  w Leżachowie 
gm. Sieniawa, w tym budowa zbiornika do gromadzenia wód opadowo-roztopowych, 
zbiornika na ścieki sanitarne i studni oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 
870 – dla potrzeb gospodarstwa rolniczego”. Decyzję z upoważnienia Burmistrza 
podpisał Pan Józef Jagustyn, Z-ca kierownika Referatu. 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 marca 2013 r. stała się 
ostateczna dniu 16 kwietnia 2013 r. 
 
Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy z 4 kwietnia 2013 r. została także 
wydana w warunkach określonych dla zabudowy zagrodowej właściwych dla decyzji 
zmienianej. 
Zakres przedsięwzięcia wykazany na mapie był szerszy niż określony w nazwie 
inwestycji podanej w petitum decyzji45 i znacznie szerszy niż pierwotnie określany 
w zmienionej (pierwotnej) decyzji z 23 stycznia 2012 r., która obejmowała: budynek 
zaplecza socjalnego, dwóch budynków gospodarczo-magazynowych, zadaszonej 
wiaty rolniczej i zjazd z drogi wojewódzkiej. 
 
W uzasadnieniu decyzji zmieniającej z 4 kwietnia 2013 r. zawarto regulację, że cyt. 
„w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca utrzymuje budowę 
budynków oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 870, wyszczególnionych w decyzji 
z 23.01.2012 r.” Na mapie oznaczonej jako załącznik do tej decyzji wskazano inne 
budynki i budowle posadowione w tym samym miejscu co budynki gospodarcze, 
wykazane na mapie załączonej do decyzji z 23 stycznia 2012 r. Dotyczyło to 
w szczególności budynku nr 4 wykazanego na mapie decyzji pierwotnej, czyli 
zadaszonej wiaty rolniczej oraz 10 sztuk bioreaktorów wykazanych w tym samym 
miejscu na mapie decyzji zmieniającej. 
Mapa w decyzji zmieniającej nie obejmowała także budynku nr 2 z mapy zmienianej, 
który miał być jednym z dwóch budynków gospodarczo magazynowych. 
 
Zarówno w decyzji o warunkach zabudowy z 4 kwietnia 2013 r. jak i w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 23 
marca 2013 r. zapisano liczbę bioreaktorów jako 2 sztuki, a w nawiasie dodano, cyt. 
„docelowo 10 sztuk o wymiarach 30 m x 6 m x 4,5 m46”. 
 
                                                      

44 Jak w przypisie 11. 
45 określonej jako „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych na działce nr ewid. 689/5 w Leżachowie gm. Sieniawa, 
w tym budowa zbiornika do gromadzenia wód opadowo-roztopowych, zbiornika na ścieki sanitarne i studni oraz budowa zjazdu z 
drogi wojewódzkiej nr 870 – dla potrzeb gospodarstwa rolniczego” 
46 w decyzji o warunkach zabudowy nie podano parametru 4,5 m 
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W dniu 10 września 2014 r. [...]47 złożył wniosek o przeniesienie ww. decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz [...]48. Do wniosku 
załączono zgody na przeniesienie decyzji przez przenoszącego i przyjęcie 
wszystkich warunków w niej określonych przez przyjmującego. 
 
Decyzją z 15 września 2014 r. (RG.6730.45.2011) Burmistrz dokonał zmiany 
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z wnioskiem strony. 
 
W toku opisanego wyżej postępowania Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
w Przemyślu (SKO) z zawiadomienia osób fizycznych prowadziło w 2016 r. dwie 
sprawy o stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji z 23 stycznia 2012 r. 
W obydwu postępowaniach SKO odmówiło wszczęcia postępowania 
administracyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 600-651) 
 
W związku z wydaniem ww. decyzji o warunkach zabudowy Burmistrz Adam Woś 
złożył wyjaśnienia, z których wynika, że: 
- średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Sieniawa w 2011 roku 

wynosiła 3,78 ha, a wnioskodawca [...]49 posiadał na terenie Gminy Sieniawa 
gospodarstwo rolne o powierzchni 84,88 ha, 

- zabudowę zagrodową określają przepisy dotyczące warunków technicznymi, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (i są to budynki mieszkalne, 
budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych lub ogrodniczych) oraz przepisy dotyczące warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (budowle dla 
potrzeb rolnictwa, przerobu, przechowywania produktów rolnych). Burmistrz dodał, 
że w przypadku, gdy gospodarstwo jest większe niż średnia powierzchnia 
gospodarstwa rolnego, nie występują ograniczenia wynikające z art. 61 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902) 
 
W związku z dokonaną w kwietniu 2013 r. zmianą decyzji o warunkach zabudowy 
z 23 stycznia 2012 r. skierowano do Burmistrza wniosek o złożenie wyjaśnień, 
w następujących sprawach: 
- na jakiej podstawie uznano, że wykazane we wniosku o zmianę ostatecznej decyzji 

przedsięwzięcie polegające na budowie „kompostowni odpadów 
biodegradowalnych” stanowić będzie tzw. zabudowę zagrodową, o której mowa 
w przepisie art. 61 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a w szczególności: czy obiekty wykazane w załączonej do wniosku 
o zmianę decyzji charakterystyce inwestycji, […] i ich potencjał gospodarczy nie 
przekraczały warunków i parametrów dla funkcji zabudowy zagrodowej; 

- jakie powiązanie z gospodarstwem rolnym wnioskodawcy miała planowana 
zabudowa zagrodowa (dyspozycja przepisu art. 61 ust. 4); 

- czy Urząd Gminy ustalał wydajność gospodarstwa rolnego wnioskodawcy 
w zakresie produkcji odpadów biodegradowalnych (liści, trawy, gałęzi) dla 
zaspokojenia potencjału planowanej kompostowni; 

- dlaczego zakres planowanego zagospodarowania (budowy i innych robót 
budowlanych) nie został określony w treści decyzji tylko w załączniku będącym 
kopią mapy zasadniczej i opisany w legendzie do tej mapy, a jednocześnie zakres 

                                                      
47 Jak w przypisie 11. 
48 Jak w przypisie 13. 
49 Jak w przypisie 11. 
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tego przedsięwzięcia był szerszy niż określony w nazwie inwestycji podanej 
w decyzji i znacznie szerszy niż pierwotnie określany w decyzji zmienianej, która 
obejmowała jedynie budynek zaplecza socjalnego, dwóch budynków gospodarczo-
magazynowych, zadaszonej wiaty rolniczej i zjazd z drogi wojewódzkiej; 

- w jaki sposób decyzja z 4 kwietnia 2013 r. o zmianie decyzji o warunkach 
zabudowy mogła i powinna być wykonywana (w administracyjnym toku 
postępowania poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę), w sytuacji kiedy 
zawiera ona wewnętrzną sprzeczność polegającą na wskazaniu w uzasadnieniu, 
że cyt. „w ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca utrzymuje budowę 
budynków oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 870, wyszczególnionych w decyzji z 
23.01.2012 r.”, a jednocześnie wskazano w załączniku inne budynki i budowle 
posadowione w tym samym miejscu; 

- dlaczego dokonana przez Burmistrza zmiana decyzji wykraczała poza żądanie 
inwestora z dnia 27 marca 2013 r., poprzez wskazanie w opisie inwestycji treści 
„dla potrzeb gospodarstwa rolniczego”. 

 
Burmistrz Adam Woś wyjaśnił w tych sprawach, że kompostownia odpadów rolnych, 
powstałych z produkcji rolniczej /biodegradowalnych/ jest związana z prowadzeniem 
dużego gospodarstwa rolnego i została oceniona jako funkcja związana z zabudową 
zagrodową. 
Ponieważ zastosowano art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nie było wymogu zachowania tzw. dobrego sąsiedztwa. 
Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy wydanej w 2012 r. (RG.6730.45.2011) nie 
określały parametrów ograniczających projektowane obiekty budowlane, a w decyzji 
wprowadzającej zmianę (zmieniającej) wydanej w 2013 r. w ustaleniach nie 
wprowadzono parametrów. 
Po porównaniu zakresu inwestycji ustalonej warunkami zabudowy w 2012 r. 
z zakresem ustalonym w decyzji zmieniającej w 2013 r. nie było rozbieżności 
w odniesieniu do kubatury, natomiast uzupełnienie zainwestowania budowy 
zbiornika do gromadzenia wód opadowo-roztopowych, zbiornika na ścieki sanitarne 
i studni nie zmieniło funkcji zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym. 
 
Sposób i zakres  prowadzonej działalności rolniczej nie był przedmiotem analizy. 
Natomiast legenda do załącznika graficznego do decyzji z dnia 4 kwietnia 2013 r 
(RG.6730.45.2011) nie została oklauzulowana i podpisana. 
W odniesieniu do lokalizacji zjazdu i planowanych obiektów należy wyjaśnić, że 
decyzja o warunkach zabudowy nie przesądziła o szczegółowej lokalizacji 
planowanej zabudowy.  
Wniosek inwestora był zmieniony, niemniej jednak wniosek pierwotny obejmował 
zapis w treści – „dla potrzeb gospodarstwa rolnego”. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902)  
 
W związku z dokonaną zmianą decyzji owz do Burmistrza Adama Wosia skierowano 
żądanie, o złożenia wyjaśnień w następujących kwestiach: 
 
- W jaki sposób, w zakresie zmiany decyzji o warunkach zabudowy (Kompostownia 

1) dokonanej decyzją z dnia 4 kwietnia 2013 r. (znak RG.6730.45.2011), 
traktowano ustalenia wynikające z prowadzonego przez Urząd Gminy w 2012 r. 
postępowania (z wniosku p. [...]50) o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa kompostowni odpadów 
biodegradowalnych na terenie gminy Sieniawa na działce nr. ewid. 689/5 

                                                      
50 Jak w przypisie 11. 
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położonej w miejscowości Leżachów, gmina Sieniawa, powiat przeworski, 
województwo podkarpackie”. W uzasadnieniu decyzji owz wskazano na to 
postępowanie i na decyzję ośu. 
Z dokumentów zebranych w trakcie postępowania o wydanie decyzji ośu 
sporządzono m.in. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
z którego jasno wynikał gospodarczy (przemysłowy) charakter inwestycji51 oraz to, 
że inwestorem przedsięwzięcia jest firma [...]52., w której pan [...]53 (rolnik, 
współwłaściciel nieruchomości rolnej) ma udziały (vide m.in. str. 4 i str. 19 raportu). 

- czy spółka prawa handlowego może korzystać ze wskazywanych wcześniej 
regulacji dotyczących decyzji o warunkach zabudowy zagrodowej (art. 61 ust. 4 
ww. ustawy o planowaniu), a wydanych na osobę fizyczną będącą udziałowcem tej 
spółki; 

- czy spółka [...]54 prowadziła gospodarstwo rolne na terenie Gminy Sieniawa, jeśli 
tak to jaka była jego powierzchnia i charakter55. 

 
Pan Adam Woś wyjaśnił, że w decyzji z dnia 4 kwietnia 2013 r. powołano 
w uzasadnieniu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, z której wynikało, że 
nie wystąpi oddziaływanie wymagające udziału nowych stron w postępowaniu. 
W treści wyżej wymienionej decyzji środowiskowej nie występuje firma [...]56 
Firma [...]57 nie brała udziału w postępowaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902) 
 
Do Burmistrza Adama Wosia skierowano żądanie złożenia wyjaśnień w poniższych 
kwestiach: 
- dlaczego decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy wydana została przed 

terminem w którym decyzja ośu stała się ostateczna, co nastąpiło 16 kwietnia 
2013 r.; 

- dlaczego zmieniona decyzja o warunkach zabudowy obejmuje budowle, których 
nie wymieniono w decyzji ośu tj. studnię (nie podano jej parametrów) lub budowle 
o innych parametrach tj. zbiornik na odcieki (w decyzji ośu podano – „o pojemności 
około 7 m”, a w decyzji owz – „o poj. ok. 3000 l”), a niektóre obiekty w decyzji owz 
zostały wykreślone mimo, że obejmuje je decyzja ośu (sterownia kompostowni 
pow. ok. 25 m2); 

- dlaczego na mapie zasadniczej oznaczonej jako załącznik do decyzji o zmianie 
decyzji o warunkach zabudowy dopuszczono budowę 10 bioreaktorów (poz. 4) w 
sytuacji kiedy decyzja ośu stanowi o wykonaniu boksów kompostowych 
(bioreaktorów) w liczbie dwóch sztuk, a jedynie w nawiasie podawano, że 
„docelowo” będzie to 10 sztuk; jaki był wobec tego (dopuszczalny decyzją 
o warunkach zabudowy) zakres przedsięwzięcia w tej części. 

 
Burmistrz Adam Woś wyjaśnił, że zmiany decyzji o warunkach zabudowy z 2013 r. 
nie warunkowano wydaniem decyzji środowiskowej. Inwestor przedłożył ją wraz 
z wnioskiem i została wykorzystana jako materiał przedłożony przez inwestora, 
potwierdzający dotychczasowy udział stron w postępowaniu. 

                                                      
51 świadczy o tym m.in. rozmiar działalności i planowane zatrudnianie pracowników (zarząd, sekretarka, handlowcy, technolog, 
operatorzy sprzętu) 
52 Jak w przypisie 13. 
53 Jak w przypisie 11. 
54 Jak w przypisie 13. 
55 produkcja roślinna lub zwierzęca, w tym produkcja ogrodnicza, sadownicza i rybna; 
56 Jak w przypisie 13. 
57 Jw. 
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Zakres inwestycji określony w decyzji środowiskowej nie zmienił się. Był w pełni 
wprowadzony do wnioskowanej zmiany decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor 
mógł wystąpić o kolejną decyzję o warunkach zabudowy zawierającą całość 
zamierzenia wskazanego w decyzji środowiskowej. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902) 
 
W sprawie ewentualnych informacji Urzędu o celu w jakim inwestor przeniósł ww. 
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz [...]58 już po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz kwestiach:  
- czy firma [...]59 przejęła gospodarstwo rolne pana [...]60 (zam. Studzian) i jest jego 

następcą prawnym w tym zakresie; 
- czy firma [...]61 z Przeworska posiadała wcześniej gospodarstwo rolne na terenie 

gminy Sieniawa, pozwalające jej na skorzystanie z uproszonego 
zagospodarowania terenu w trybie przewidzianym dla zabudowy zagrodowej (art. 
61 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu); 

 
Burmistrz Adam Woś wyjaśnił, że przepisy ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kpa nie warunkują możliwości 
przenoszenia decyzji dodatkowymi zobowiązaniami. Nowy inwestor (wnioskodawca) 
oświadczył, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji. 
Wydanie pozwolenia na budowę nie stanowi o wygaszeniu (skonsumowaniu) decyzji 
o warunkach zabudowy. 
Inwestor był zobowiązany do wykazania się decyzją o warunkach zabudowy przy 
wystąpieniu o decyzję pozwolenia na budowę. 
Nie badano czy firma [...]62 posiada gospodarstwo rolne. Taka ocena następuje przy 
rozpatrywaniu wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902)  
 
Analogiczne wyjaśnienia do złożonych przez Burmistrza w zakresie Kompostowni 1 
złożył także Pan Józef Jagustyn, Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki 
Gruntami, który podpisywał przedmiotowe decyzje o warunkach zabudowy. 

(dowód: akta kontroli str. 910-916)  
 
II. Kompostownia 3. 
 
Wnioskiem z 14 stycznia 2016 r. [...]63 zwrócił się o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kompostowni odpadów 
biodegradowalnych na działce nr ewid. 689/3, 689/5 w miejscowości Leżachów gm. 
Sieniawa”. Projektowana zabudowa polegała na: 
- budowie wiaty magazynowej, 
- budowie zadaszonych boksów magazynowych, 
- budowie budynku magazynowego. 
Do wniosku załączono charakterystykę planowanej inwestycji. 
 

                                                      
58 Jak w przypisie 13. 
59 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy i adresu przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
60 Jak w przypisie 11. 
61 Jak w przypisie 13. 
62 Jw. 
63 Jak w przypisie 11. 



 

28 
 

Burmistrz 5 lutego 2016 r. wezwał wnioskodawcę do przedłożenia w terminie 7 dni 
od otrzymania wezwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia. 
W związku z tym wnioskodawca zwrócił się o zawieszenie postępowania do czasu 
uzyskania takiej decyzji. 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia 
„Kompostowanie odpadów biodegradowalnych w miejscowości Leżachów” 
RG.6220.4.11.2015.2016.PC wydana została na rzecz firmy [...]64 w dniu 8 kwietnia 
2016 r.  
 
Postępowanie podjęte zostało w dniu 27 kwietnia 2016 r. 
 
Dla wniosku sporządzona została analiza funkcji oraz cech zagospodarowania 
terenu wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty sporządził 
[...]65 z Południowej Okręgowej Izby Urbanistów (KT-257). 
 
Projekt decyzji przesłano do uzgodnienia: 
- Staroście Przeworskiemu, 
- Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Jarosławiu), 
- Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 
Ww. organy nie wniosły zastrzeżeń do projektu decyzji. 
 
W dniu 28 czerwca 2016 r. Burmistrz wydał decyzję o warunkach zabudowy 
(RG.6730.3.2016) dla planowanego przedsięwzięcia. 

(dowód: akta kontroli str. 652-692)  
 
III. Spółki [...]66., [...]67. i [...]68 
 
W dniu 18 kwietnia 2014 r. (data wpływu) trzy spółki tj. [...]69 wszystkie z siedzibą 
przy ul. [...]70 w Rzeszowie71, złożyły wniosek o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy dla przedsięwzięcia obejmującego budowę budynku socjalno-
administracyjnego, budynku garażowego na maszyny rolnicze i sprzęt pomocniczy, 
magazynu na słomę, chłodni kontenerowej na padlinę, podziemnego zbiornika 
buforowego wody pitnej, wagi samochodowej, śluzy dezynfekcyjnej, zbiornika na 
ścieki komunalne, zbiornika naziemnego na gaz propan o pojemności 2.700 l, studni 
głębinowej jako awaryjnego zasilania, stacji transformatorowej, dwóch zjazdów z 
drogi wojewódzkiej oraz budowę przyłączy i wewnętrznych instalacji: elektrycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, deszczowej wraz z wylotami do potoku, 
budowę i utwardzenie dróg wewnętrznych. 
Realizacja przedsięwzięcia obejmowała działki nr 689/20, 689/21, 689/22, 689/23, 
689/12, 690, 100 w miejscowości Leżachów. 

                                                      
64 Jak w przypisie 13. 
65 Jak w przypisie 11. 
66 Jak w przypisie 13. 
67 Jw. 
68 Jw. 
69 Jak w przypisie 8.  
70 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) NIK wyłączyła 
jawność informacji w zakresie ujawnienia adresu przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie przedsiębiorcy. 
71 w niniejszej kontroli jako […] - podstawa wyłączenia jak w przypisie 8. 
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Dla wniosku sporządzona została analiza funkcji oraz cech zagospodarowania 
terenu wraz z projektem decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty sporządził 
[...]72, architekt z Południowej Okręgowej Izby Urbanistów (KT-257). 
 
Inwestor przedłożył także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia73 wydaną na rzecz firmy [...]74 przeniesionej następnie na 
rzecz trzech ww. spółek. 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przedkładana była także 
w opisanych w dalszej części wystąpienia postępowaniach prowadzonych 
z wniosków spółek [...]75. 
 
Projekt decyzji przesłano do uzgodnienia: 
- Staroście Przeworskiemu, 
- Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
- Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Jarosławiu), 
- Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 
Ww. organy nie wniosły zastrzeżeń do projektu decyzji. 
 
W dniu 24 czerwca 2014 r. Burmistrz wydał decyzję o warunkach zabudowy 
(RG.6730.28.2014) dla planowanego przedsięwzięcia, określonego jak we wniosku. 

(dowód: akta kontroli str.693-755)  
 
Na pytanie o to dlaczego decyzja owz obejmowała budowę części obiektów, których 
nie wymieniała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego 
przedsięwzięcia z 15 kwietnia 2014 r.76, Burmistrz Adam Woś wyjaśnił, że obiekty te 
nie wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902) 
 
Analogiczne wyjaśnienia do złożonych przez Burmistrza złożył także Pan Józef 
Jagustyn, Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Gruntami, który podpisywał 
przedmiotową decyzję o warunkach zabudowy. 

(dowód: akta kontroli str. 910-916)  
 
IV. [...]77 Sp. z o.o., [...]78 Sp. z o.o., [...]79 Sp. z o.o. 
 
W dniu 18 kwietnia 2014 r. [...]80 złożyły analogiczne wnioski o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy dla przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie: 
                                                      

72 Jak w przypisie 11. 
73 z dnia 15 kwietnia 2014 r. nr RG.6220.15.14.2013.PC  
74 Jak w przypisie 13. 
75 Jak w przypisie 8. 
76 tj. wagę samochodową,,- zbiornik na ścieki komunalne,- zbiornik naziemny na gaz propan o pojemności 2.700 l,- przyłącze i 
instalację wodociągową,- przyłącze i instalację energetyczna i oświetlenia terenu,- przyłącze i instalację gazowa,- przyłącze i 
instalację kanalizacyjną,- instalację deszczową z wylotami do potoku,- utwardzenia z drogami wewnętrznymi i miejscami 
postojowymi,- studnię głębinową jako awaryjne zasilanie,- stację transformatorową oraz - 2 zjazdy z drogi wojewódzkiej 
77 Jak w przypisie 13. 
78 Jw. 
79 Jw. 
80 Jak w przypisie 8. 
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czterech budynków inwentarskich – kurników wraz z pomieszczeniami technicznymi 
o obsadzie 50.000 sztuk brojlerów każdy w systemie chowu ściółkowego wraz z 
obiektami towarzyszącymi tj. baterii zbiornikowej składającej się z 8 zbiorników na 
gaz propan o pojemności 6.700 l każdy, ośmiu silosów paszowych o pojemności 
25,6 Mg (po dwa silosy przy każdym kurniku) oraz agregatu prądotwórczego 
usytuowanego na płycie żelbetowej wraz z budową przyłączy i wewnętrznych 
instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, deszczowej oraz 
budowa i utwardzenie dróg wewnętrznych w miejscowości Leżachów. 
 
Dla wniosków sporządzone zostały analizy funkcji oraz cech zagospodarowania 
terenu wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy. Dokumenty sporządził 
[...]81, architekt z Południowej Okręgowej Izby Urbanistów (KT-257). 
 
Projekt decyzji przesłano do uzgodnienia: 
- Staroście Przeworskiemu, 
- Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
- Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Jarosławiu), 
- Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 
Ww. organy nie wniosły zastrzeżeń do projektu decyzji. 
 
W dniu 24 czerwca 2014 r. Burmistrz wydał trzy decyzje o warunkach zabudowy 
(numer RG.6730.27.2014, RG.6730.29.2014, RG.6730.30.2014) dla planowanych 
przedsięwzięć, określonych jak we wnioskach. 
Wszystkie decyzje przewidywały jako obiekty towarzyszące agregaty prądotwórcze 
(tj. łącznie 3 agregaty), w sytuacji kiedy decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia z 15 kwietnia 2014 r. wskazywała na 
jedną rozdzielnię elektryczną z agregatem prądotwórczym. 

(dowód: akta kontroli str. 756-889)  
 
W wyjaśnieniach złożonych w sprawie agregatów prądotwórczych dla trzech spółek 
[...]82, w sytuacji kiedy decyzja ośu wskazywała na jedną rozdzielnię elektryczną 
z agregatem prądotwórczym Burmistrz Adam Woś wyjaśnił, że realizacja 
wnioskowanych obiektów wymagała zapewnienia właściwej infrastruktury 
i wymienione agregaty (łącznie 3) nie dotyczyły jednego obiektu. Każdy z zespołów 
wymagał awaryjnego zasilania. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902)  
 
Analogiczne wyjaśnienia do złożonych przez Burmistrza złożył także Pan Józef 
Jagustyn, Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Gruntami, który podpisywał 
przedmiotowe decyzje o warunkach zabudowy. 

(dowód: akta kontroli str. 910-916)  
 
Pan Wojciech Wdowik, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
pytany o to, czy uregulowania zawarte w wydanej decyzji środowiskowej 
i poprzedzającym je postanowieniu RDOŚ uzgadniającym warunki realizacji 
planowanego przedsięwzięcia można, w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, dzielić następnie na dowolną liczbę podmiotów gospodarczych 
(następców faktycznych), w ten sposób, że na etapie realizacji inwestycji uzyskuje 
się wiele pozwoleń na budowę dla różnych elementów/obiektów planowanej 

                                                      
81 Jak w przypisie 11. 
82 Jak w przypisie 8. 
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wcześniej instalacji, a niektóre z elementów wymienione w decyzji (i wcześniej 
w postanowieniu RDOŚ) jako obiekt jednostkowy, są powielane w kilku decyzjach 
dotyczących pozwolenia na budowę poinformował, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 
ustawy o udostępnianiu - przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się 
jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.  
Ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wiążące dla Inwestora na 
etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla planowanego przedsięwzięcia, 
jak i dla właściwych organów architektoniczno-budowlanych, w tym przypadku 
organów nadzoru budowlanego, w ramach wydawania kolejnych decyzji, np. 
pozwolenia na budowę, co potwierdza art. 86 ww. ustawy. Nie jest to więc decyzja 
zezwalająca na realizację przedsięwzięcia, tylko akt ustanawiający warunki 
realizacji, które winien uwzględnić właściwy organ architektoniczno-budowlany i je 
egzekwować. 
Związanie organów wydających pozwolenie na budowę treścią decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, wręcz nakazuje podporządkowanie się jej 
postanowieniom w toku tego postępowania i badanie zgodności przedłożonego 
projektu budowlanego z warunkami środowiskowymi w niej określonymi. 
 
Dyrektor wskazał ponadto, że zakres decyzji środowiskowej reguluje jedynie 
aspekty oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
środowiska i w istocie decyzja ta wskazuje, w jaki sposób należy zapewnić 
likwidację lub minimalizację zagrożeń dla środowiska. Stanowisko to znajduje 
odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych83. 

(dowód: akta kontroli str. 25-28)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 
 
1. Dla zmiany decyzji o warunkach zabudowy z dnia 4 kwietnia 2013 r. wydanej 

w związku z planowaną budową Kompostowni 1 zastosowano warunki określone 
dla decyzji zmienianej z 23 stycznia 2012 r. tj. warunki zabudowy zagrodowej, co 
było sprzeczne z regulacją dotyczącą takiej zabudowy, określoną w art. 61 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. W decyzji o warunkach zabudowy z dnia 4 kwietnia 2013 r. rażąco nierzetelnie 

określono liczbę bioreaktorów poprzez jej wskazanie jako „2 sztuki, a docelowo 
10 sztuk”, przez co naruszono obowiązek wskazania warunków i szczegółowych 
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, określony w przepisie art. 
64 ust. 1 w zw. z art. 54 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego84, dotyczących wielkości 
powierzchni zabudowy. 

 
3. Decyzje o warunkach zabudowy z dnia 4 kwietnia 2013 r. (zmieniająca) i z dnia 

23 stycznia 2012 r. (zmieniana), wydane w zakresie przedsięwzięcia 

                                                      
83 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2008 r. IV SA/Wa 937/08 - ustalając bowiem 
stosowane wymagania w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych zgody na realizację przedsięwzięcia, organy orzekające 
nie mają obowiązku określenia szczegółowych warunków technicznych realizacji środowiskowych uwarunkowań zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki techniczne realizacji uwarunkowań środowiskowych powinny być ustalone 
dopiero na etapie przygotowywania projektu budowlanego. 
84 Dz.U.2003.164.1588 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Kompostownia 1, zawierały w częściach graficznych sprzeczne regulacje 
dotyczące zagospodarowania terenu, poprzez ujmowanie na tym samym 
obszarze różnej zabudowy, co było niezgodne z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia 
w sprawie ustalania wymagań. Jednocześnie decyzja zmieniająca zawierała 
w uzasadnieniu stwierdzenie, że inwestor utrzymuje budowę budynków 
określonych w decyzji zmienianej. 

 
4. Decyzja o warunkach zabudowy wydana w dniu 24 czerwca 2014 r.85 dla spółek 

[...]86 była nierzetelna w zakresie planowanej zabudowy poprzez wskazanie 
obiektów, których nie wymieniała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację tego przedsięwzięcia, co jest sprzeczne z przepisem art. 86 
pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu, który stanowi, że 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
5. Decyzje o warunkach zabudowy z 24 czerwca 2014 r.87 wydane z wniosków 

spółek [...]88 były nierzetelne w zakresie planowanej zabudowy dotyczącej 
obiektów towarzyszących tj. agregatów prądotwórczych, ponieważ obejmowały 
one łącznie trzy takie obiekty, a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację tego przedsięwzięcia z dnia kwietnia 2014 r. przewidywała 
jeden obiekt tego rodzaju. Było to sprzeczne z przepisem wskazanym w ww. 
punkcie 5. 

 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wydanie decyzji z dnia 4 kwietnia 
2013 r. o zmianie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 23 stycznia 2012 r. 
 
W ocenie NIK decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa 
dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy i szczególnych uregulowań 
przewidzianych w tym zakresie dla inwestycji stanowiących zabudowę zagrodową. 
 
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z przepisem art. 61 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, możliwe jest jedynie w przypadku 
łącznego spełnienia określonych pięciu warunków. Jednym z nich jest wymóg 
wskazany w punkcie pierwszym polegający na tym, że co najmniej jedna działka 
sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób 
pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie 
kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów 
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu (tzw. wymóg 
dobrego sąsiedztwa). 
 
Wymogu tego, w myśl przepisu art. 61 ust. 4, nie stosuje się jednak do zabudowy 
zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą 
zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. 
 
Inwestor w dniu 23 stycznia 2012 r. uzyskał w tym trybie decyzję o warunkach 
zabudowy dla budynku zaplecza socjalnego, dwóch budynków gospodarczo-

                                                      
85 numer RG.6730.28.2014, 
86 Jak w przypisie 8. 
87 numer RG.6730.27.2014, RG.6730.29.2014, RG.6730.30.2014 
88 Jak w przypisie 8. 

Ocena cząstkowa 
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magazynowych, zadaszonej wiaty rolniczej oraz budowy zjazdu z drogi 
wojewódzkiej nr 870. 
 
W ocenie NIK zabudowa wskazana w ww. decyzji mogła mieć związek 
z prowadzonym gospodarstwem rolnym i spełnione były przesłanki dla tego trybu 
postępowania. 
 
Rażąco nierzetelne i niezgodne z przepisem art. 61 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym było jednak przyjęcie przez Burmistrza, że 
planowane przedsięwzięcie polegające na budowie kompostowni odpadów 
biodegradowalnych, o potencjale technologicznym 5.000 Mg/rok, także ma związek 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego wnioskodawcy i może zostać uznane za 
zabudowę zagrodową. 
 
Gmina nie weryfikowała możliwości produkcyjnych gospodarstwa wnioskodawcy 
oraz nie podała w kontroli danych dotyczących ilości produkowanych przez niego 
rocznie odpadów. Z rachunku matematycznego wynika jednak, że rolnik dla 
planowanego przedsięwzięcia musiałby produkować ok. 60 ton odpadów 
biodegradowalnych (liści, traw, gałęzi) z każdego hektara gospodarstwa89. 
 
W ocenie NIK planowana, w zakresie przedsięwzięcia Kompostowni 1, zabudowa 
znacznie przekraczała potrzeby gospodarstwa, co świadczy o tym, że nie była to 
zabudowa zagrodowa, zaś inwestycja miała od początku komercyjny (usługowy) 
charakter. Potwierdziło to przeniesienie praw z tej decyzji na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą ([...]90). 
 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera wprawdzie 
legalnej definicji „zabudowy zagrodowej”, ale z szerokiego orzecznictwa w tym 
zakresie oraz z wykładni językowej tego przepisu wynika, że należy przez to 
rozumieć ogół zabudowań z domem mieszkalnym (wiejskim), znajdujących się na 
podwórzu należącym do jednego rolnika. Pomocniczo wskazać można na definicję 
zabudowy zagrodowej zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie91, która stanowi że należy przez to rozumieć 
w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie 
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz 
w gospodarstwach leśnych. 
 
Z przedkładanej dokumentacji dotyczącej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wynika wprost, że przedsięwzięcie miało gospodarczy 
i przemysłowy charakter. Wnioskodawca wskazywał w raporcie o oddziaływaniu na 
środowisko, że planuje zbierać odpady pościekowe i zielone z terenu całego 
powiatu przeworskiego i gminy Jarosław, i w tym celu planuje zatrudniać 
pracowników (zarząd, sekretarka, handlowcy, technolog, operatorzy sprzętu). 
Taki cel przedsięwzięcia potwierdził także autor Raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, który zeznał, że miała to być działalność komercyjna, związana przede 
wszystkim z utylizacją odpadów z oczyszczalni ścieków. 
 

                                                      
89 5.000 Mg/rok / 85 ha (bez wyłączenia terenu przeznaczonego pod budowę kompostowni) = 59 ton. 
90 Jak w przypisie 13. 
91 Dz.U.2015.1422 ze zm. 
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Sam Burmistrz w decyzji ośu dla Kompostowni 1 wskazywał na to, że 
przedsięwzięcie służyć będzie celom określonym w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji), a także umożliwi przetwarzanie osadów ściekowych, które trafiały do 
chwili obecnej na składowiska odpadów. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w świetle powyższego, decyzja o zmianie 
decyzji o warunkach zabudowy dokonana w dniu 4 kwietnia 2013 r. została podjęta 
z rażącym naruszeniem prawa dotyczącego możliwości zabudowy zagrodowej. 
Stanowiło to obejście przepisów ograniczających możliwość zagospodarowania 
terenu, nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
i godziło w interes publiczny polegający na ochronie ładu przestrzennego i potrzebę 
prawidłowego zagospodarowania przestrzennego (art. 2 pkt 4 ustawy 
o planowaniu). 
 
W związku z „przepisami dotyczącymi tzw. dobrego sąsiedztwa” przedsięwzięcie 
Kompostowni 1, było w ocenie NIK, możliwe do zrealizowanie na przedmiotowym 
terenie (niezabudowanym), tylko w przypadku uchwalenia przez gminę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszczałby możliwość takiej 
zabudowy przemysłowej. 
 
Decyzja z dnia 4 kwietnia 2013 r. o zmianie decyzji z dnia 23 stycznia 2012 r. 
wydana została przez Pana Józefa Jagustyna, będącego wówczas zastępcą 
Kierownika Referatu Rozwoju i Gospodarki Gruntami Urzędu, który posiadał 
upoważnienie Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zachodzi w tym zakresie uzasadnione 
podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 231 § 1 kodeksu karnego 
polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego 
i działania przez to na szkodę interesu publicznego. 

 
Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy była także rażąco nierzetelna 
w zakresie wskazania liczby bioreaktorów przewidywanych do wybudowania. 
 
W ocenie NIK warunki zagospodarowania terenu w tym zakresie nie zostały 
prawidłowo określone, a przez to inwestor nigdy nie występował o pozwolenie na 
budowę dwóch bioreaktorów tylko od razu skorzystał ze wskazanej w decyzji 
„docelowości” i wystąpił o pozwolenie na budowę 10 bioreaktorów. 
 
Pozwolenie takie w Starostwie Powiatowym w Przeworsku uzyskał w dniu 14 maja 
2013 r.92. Wybudowanie 10 bioreaktorów pozwoliło mu następnie, w wyniku 
postępowania Kompostowni 3, uzyskać 10-krotne zwiększenie potencjału 
kompostowni tj. do 50.000 Mg odpadów/rok. 
 
Ustalenia kontroli, w szczególności oparte na informacjach uzyskanych od autora 
Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazują na to, że decyzja 
o warunkach zabudowy dla tego przedsięwzięcia powinna obejmować jedynie dwa 
bioreaktory. 
 

                                                      
92 Decyzja z 14 maja 2013 r. nr 187/13 została przesłana do wiadomości Burmistrza 
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Decyzje o warunkach zabudowy dla Kompostowni 1 były nierzetelne w zakresie 
planowanej zabudowy wykazanej w załącznikach graficznych ponieważ 
przewidywały różne budynki posadowione na tym samym obszarze, 
a z uzasadnienia decyzji zmieniającej wynikało, że obie decyzje miały zostać 
zrealizowane. 
 
Decyzje o warunkach zabudowy wydawane dla spółek [...]9394 były nierzetelne 
w zakresie dopuszczalnej zabudowy ponieważ część obiektów nie była wymieniona 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanej dla tego 
przedsięwzięcia lub była wskazana w liczbie mniejszej niż wynikająca z wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy.  
 
W ocenie NIK Burmistrz był w tym zakresie związany postanowieniami decyzji ośu 
na podstawie art. 86 pkt 2 w zw. z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu.  
W myśl w art. 3 pkt 13 ustawy o udostępnianiu przedsięwzięciem jest - zamierzenie 
budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub 
zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; 
przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno 
przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.  
 
3. Skargi dotyczące kontrolowanych przedsięwzięć. 
 
W okresie objętym kontrolą NIK w Urzędzie Gminy nie odnotowano skarg 
związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak też 
o warunkach zabudowy, składanych w trybie działu VII Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. 
Postępowania prowadzone w wyniku złożonych odwołań opisano we wcześniejszej 
części wystąpienia, w zakresie ustaleń dotyczących poszczególnych przedsięwzięć. 

(dowód: akta kontroli str. 891-902)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w tym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

IV. Wnioski 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli95, wnosi o: 
 
1. Rzetelne podawanie do publicznej wiadomości wszystkich informacji wskazanych 

przez ustawę o udostępnianiu, w sposób określony w art. 3 ust. 1 pkt 11, 
a w szczególności poprzez niezwłoczne ich udostępnienie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu. 

2. Rzetelne określanie w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, 
i w załączanych do nich charakterystykach, rodzaju przedsięwzięcia i jego 
zakresu. 

3. Wystąpienie o uchylenie decyzji o warunkach zabudowy z dnia 4 kwietnia 2013 r. 
(znak RG.6730.45.2011) jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa w zakresie 

                                                      
93 Jak w przypisie 8. 
94 nr RG.6730.28.2014, RG.6730.29.2014, RG.6730.30.2014 
95 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: ustawą o NIK. 
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przepisów dopuszczających możliwość zabudowy zagrodowej dla terenów, na 
których nie można spełnić warunku tzw. dobrego sąsiedztwa oraz przewidującej 
potencjalną możliwość wybudowania 10 bioreaktorów, w sytuacji kiedy Raport 
o oddziaływaniu na środowisko opracowany był dla dwóch obiektów tego typu. 

4. Rzetelne określanie w decyzjach o warunkach zabudowy warunków 
i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. 

5. Dokonywanie zmian decyzji administracyjnych w taki sposób, aby zmiany te nie 
powodowały skutków niezgodnych z prawem. 

6. Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania z decyzji o warunkach 
zabudowy wydanej na rzecz spółek [...]96 tj. decyzji numer RG.6730.28.2014 
z dnia 24 czerwca 2014 r. regulacji dotyczących budowy obiektów, których nie 
przewidywała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 kwietnia 
2014 r. numer RG.6220.15.14.2013.PC wydana dla tego przedsięwzięcia. 

7. Doprowadzenie do zgodności decyzji o warunkach zabudowy wydanych na rzecz 
spółek [...]97 tj. decyzji numer RG.6730.27.2014, numer RG.6730.29.2014 
i numer RG.6730.30.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w zakresie regulacji 
dotyczących budowy łącznie trzech agregatów prądotwórczych, z decyzją  
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 kwietnia 2014 r. numer 
RG.6220.15.14.2013.PC, która przewiduje jedno urządzenie tego typu. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK do niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie 
przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
 
 
Rzeszów, dnia          lipca 2018 r. 
 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

 
Dyrektor 

Wiesław Motyka 
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 podpis 
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