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ODWOŁANIE OD DECYZJI 

 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 9 marca 2016r. 

(WSTE.6401.07.6.2016.RG) 

 

 

1.Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski z siedzibą 

w Białymstoku (dalej jako „Stowarzyszenie”), na podstawie art. 127 § 2  kpa wnosi 

o wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 9 marca 2016r. (WSTE.6401.07.6.2016.RG) 

zezwalającej Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział  

w Bartoszycach na kilkakrotne rozebranie w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2016r.,  

38 tam utworzonych przez bobry na rzekach, zgodnie z lokalizacją tam, określoną 

w załączniku nr 1 do decyzji, stanowiącym integralną jej część. 
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Stowarzyszenie wnosi o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji lub przekazanie sprawy do 

ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  

 

Zaskarżona decyzja wydana została bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. 

(art. 156 § 1 pkt 2 kpa). 

Rażące naruszenie prawa w przypadku zaskarżonej decyzji polega na błędnej wykładni  

i zastosowaniu  art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz rażącym naruszeniu zasady prawdy materialnej 

wyrażonej w art. 7, 77 i art. 80 § 1 kpa., polegającym na niepełnym ustaleniu stanu 

faktycznego i pominięciu istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych, co skutkowało 

błędnym przyjęciem, iż w sprawie nie wystąpiły negatywne przesłanki do wydania 

zaskarżonej decyzji, jak również błędnym przyjęciem, iż wystąpiła przesłanka pozytywna  

do wydania zaskarżonej decyzji. 

 

2.Stowarzyszenie na podstawie art. 159 § 1 kpa wnosi o niezwłoczne wstrzymanie wykonania 

zaskarżonej decyzji, ponieważ zachodzi znaczne prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta 

wadą wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Ad. 1 

Bóbr europejski jest zwierzęciem chronionym na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dn. 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 

poz. 1348). Ponadto bóbr europejski jest gatunkiem będącym przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, który uwzględniono w załączniku II, IV i V d yrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 

206 z 22.7.1992, str. 7-50, ze zm.). 

 

Zaskarżona decyzja w podstawie prawnej wskazuje na art. 56 ust. 4 pkt 2 i pkt 7 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) mówiący  

o tym że zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, mogą być 

wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to 

zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, 

zwierząt lub grzybów oraz: 

 

a) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w gospodarce, w szczególności 

rolnej, leśnej lub rybackiej lub 

 

b) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków 
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wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 

7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102) – wynikają z 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze 

społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami  

o podstawowym znaczeniu dla środowiska, 

 

 

Z decyzji nie wynika, czy informacje o zniszczeniach powodowanych przez bobry zostały 

potwierdzone na gruncie, pomimo takiego obowiązku. Decyzja w zakresie oceny szkód 

powodowanych przez bobry stanowi przekopiowanie treści wniosku Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Oddział w Bartoszycach oraz stwierdzenie, że we 

wcześniejszych latach wizje terenowe potwierdziły występowanie większości tam na 

wnioskowanych odcinkach rzek. Daje to podstawy sądzić, że w postępowaniu dotyczącym 

wydania decyzji, prawdopodobnie ze względu na ilość tam przeznaczonych do rozbiórki,  

nie wykonano wizji terenowych lecz dano wiarę argumentom przedstawionym przez 

wnioskodawcę, bez ich rzeczowej weryfikacji na gruncie.  

 

Wobec zasięgu planowanej ingerencji w lokalną populację bobra europejskiego tj. rozbiórkę 

65 tam, przy ocenie zasadności wniosku nie zastosowano szeregu dostępnych narzędzi, 

m.in.: 

 

- wyników analiz meteorologicznych mogących służyć za podstawę do  wieloletniej prognozy 

sum opadów atmosferycznych na zlewniach rzek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Olsztynie, Rejonowego Oddziału w Bartoszycach. Po przeprowadzeniu wstępnego 

rozeznania w przedmiotowej sprawie stwierdzamy, że takie dane są powszechnie dostępne  

i umożliwiają przeprowadzenie prognozy wezbrań  rzek i cieków podstawowych  

a tym samym oszacowanie rzeczywistych, popartych materialnymi dowodami szkód 

wyrządzanych przez bobry; 

 

-w decyzji brak jest wzmianki o dokumentacji z przeprowadzonych wizji terenowych przy 

udziale kwalifikowanego eksperta-biologa, z załączonymi fotografiami, które obrazowałyby 

istnienie faktycznego problemu i realnego ryzyka wystąpienia szkody; 

 

-w decyzji nie powołano się na  wyniki monitoringu z lat ubiegłych, które obrazowałby zasięg 

problemu piętrzenia i podtapiania oraz zalewania terenów przyległych do tam bobrowych; 

 

-w decyzji nie powołano się na wyniki analiz hydrologicznych przy wykorzystaniu 

Numerycznego Modelu Terenu, które z powodzeniem są wykorzystywane w Systemie 

Monitoringu Ryzyka Powodziowego.  
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Tym samym trzeba stwierdzić, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

posiadając dostęp do zasobów informacyjnych oraz odpowiednich narzędzi GIS, wydała 

decyzję bez racjonalnych dowodów obrazujących skalę oddziaływania, powtarzalność oraz 

skutki w postaci szkód powodowanych podtapianiem przez bobra europejskiego przyległych 

do tam obszarów rolniczych oraz leśnych.  

 

W decyzji nie analizuje się żadnych rozwiązań alternatywnych (należy podkreślić istnienie 

obowiązku zastosowania takich metod przed ubieganiem się o otrzymanie zgody  

na odstępstwa w stosunku do gatunków chronionych), mimo, że szereg publikacji (Czech, 

Jermaczek 2005; Czech 2007; Czech 2010) wymienia obszerny katalog rozwiązań w zakresie 

ograniczania problemów powodowanych przez bobry min.:  

 

- pozostawianie stref buforowych wzdłuż cieków i zbiorników,  

- zapobieganie kolonizacji obszarów,  

- ochrona drzew przed zgryzaniem z wykorzystaniem siatki lub blachy,  

- pokrywanie pni farbą lub klejem,  

- wykorzystanie drutów pod napięciem elektrycznym,  

- urządzenie Clemson,  

- zastosowanie urządzeń przelewowych np. rur przechodzących przez tamy 

-zdjęcie wierzchniej warstwy materiału budulcowego z tamy  

- i inne. 

 

Bezalternatywność w rozumieniu art. 56 ust. 4 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody oznacza 

brak jakiejkolwiek alternatywy dla zakazanego działania w kontekście celu, jaki ma zostać 

osiągnięty. Nie zastosowano testu sine qua non – najpierw należałoby sprawdzić, czy metody 

alternatywne nie zadziałają, a dopiero w ostateczności, jeśli nie odniosły skutku, rozważać, 

czy wyczerpano inne alternatywy. 

 

Rozwiązaniem alternatywnym w ocenie Stowarzyszenia, jest praktykowane w takich 

przypadkach (np. decyzja z dnia 11 marca 2016r. WOPN-OOP.6401.7.06.2016.PJ, odnosząca 

się do bliźniaczego wniosku złożonego przez ZMiUW Oddział w Szczytnie), częściowe 

rozebranie wierzchniej warstwy tamy co pozwala na obniżenie poziomu wody a jednocześnie 

zapobiega występowaniu niekorzystnych skutków wynikających z całkowitej rozbiórki tamy 

takich jak:  

 

*ograniczenie dostępu do bazy żerowej w okresie od 15 marca do 1 października 

powodujące ryzyko obniżenia sukcesu rozrodczego rodzin bobrowych,  

*narażenie rodzin bobrowych na drapieżnictwo (wyschnięte kanały, obniżone lustro wody 

oraz większy odstęp pomiędzy lustrem wody a bazą żerową zwiększający ryzyko 

powstawania strat (młode, niedoświadczone osobniki bobra europejskiego), w wyniku 

podwyższonej skuteczności drapieżników, 
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*zwiększone zapotrzebowanie energetyczne osobników bobra europejskiego w okresie 

odbudowy zniszczonych tam,  

*wzmożona presja bobra europejskiego na obszary leśne użytkowane gospodarczo w wyniku 

potrzeby odbudowania uszkodzonych tam i przewidywane szkody w leśnictwie z tym 

związane, 

*migracje części populacji na sąsiednie tereny i szkody powodowane w sąsiednich gminach, 

(budowanie od podstaw konstrukcji inżynieryjnych na nowym lub opuszczonym siedlisku 

niesie ze sobą ryzyko szkód w gospodarce leśnej i rolnej). 

 

W ocenie Stowarzyszenia, właściwsze jest znalezienie kompromisowych rozwiązań 

stosowanych wobec znanych, użytkowanych od lat siedlisk bobra europejskiego, zamiast 

generowanie nowych stref konfliktowych poprzez zmuszanie stabilnej, osiadłej lokalnej 

populacji gatunku do wzmożonej aktywności będącej następstwem zniszczenia tam. 

Rozwiązaniem kompromisowym w tym przypadku jest częściowe rozebranie wierzchniej 

warstwy tamy, tj. około 20 cm górnej warstwy materiału budulcowego.  

 

Reasumując – w analizowanym przypadku istnieje szereg rozwiązań zapobiegających 

szkodom powodowanym przez bobry, których wdrożenie stanowi alternatywę wobec 

zniszczenia ich siedlisk, tj. rozbiórki tam i związanych z tym konsekwencjami.   

Podstawowa przesłanka wynikająca z art. 56a pkt.2 ustawy, uzasadniająca rozbiórkę tam 

bobra, polegająca na braku rozwiązań alternatywnych nie została więc w tym przypadku 

spełniona. 

 

W przedmiotowej sprawie, dokonaliśmy rozeznania w zakresie konieczności 

ograniczenia poważnych szkód w gospodarce, w szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej 

oraz wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze 

społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami  

o podstawowym znaczeniu dla środowiska. Stwierdziliśmy co następuje: 

 

Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie powstało opracowanie 

pn. „Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i 

natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych 

obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych”. W powyższym opracowaniu przeprowadzono 

analizę występowania zjawiska suszy, którą podzielono na kategorie suszy atmosferycznej, 

rolniczej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej. Podjęto się również analizy wpływu suszy 

na ekosystemy od wód zależne i obszary Natura 2000. Wyniki przeprowadzonych analiz 

podważają racjonalne przesłanki realizacji pozwolenia na rozbiórkę tam w proponowanej we 

wniosku skali oraz dają podstawy do podjęcia proponowanych rozwiązań alternatywnych. Na 

poniższych mapach zaznaczono przybliżony obszar (wykropkowany kształt), na którym 

planuje się wielokrotnie rozbierać 38 tam bobra europejskiego. 
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Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że wnioskowany obszar jest bardzo narażony na 

suszę atmosferyczną (ok. 100% terenu). Mapa przedstawia dowody na to, że w skali 

Pojezierza Mazurskiego jest to częstym zjawiskiem oraz że w skali całego obszaru 
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zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest zjawiskiem, które o większym nasileniu 

kumuluje się w części północno- wschodniej oraz wyspowo w zachodniej części obszaru. 

 
Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że ekosystemy od wód zależne na 

wnioskowanym obszarze są bardzo narażone na występowanie skutków suszy 

atmosferycznej (ok. 50% powierzchni ekosystemów). Mapa przedstawia dowody na to, że w 

skali Pojezierza Mazurskiego jest to zjawisko, które dotyka wszystkie ekosystemy od wód 
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zależne oraz że w skali całego obszaru zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest to 

zjawisko kumulujące się w północno- wschodniej części  oraz wyspowo w północno- 

zachodniej części obszaru i stanowi poważny problem. 
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Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że wnioskowany obszar jest bardzo narażony na 

zagrożenia występowania zjawiska suszy rolniczej (ok. 60% terenu) oraz silnie narażony na 

zagrożenia występowania zjawiska suszy rolniczej (ok. 40% terenu). Mapa przedstawia 
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dowody na to, że w skali Pojezierza Mazurskiego jest to zjawisko, które skupia się w 

zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, zwłaszcza na wnioskowanym obszarze oraz że w 

skali całego obszaru zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest to zjawisko kumulujące się 

w centralnej i wschodniej części obszaru.  
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Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że wnioskowany obszar jest w 100% silnie 

narażony  na zjawisko suszy hydrologicznej. Mapa przedstawia dowody na to, że w skali 

Pojezierza Mazurskiego jest to zjawisko dotyczące zachodnich obszarów oraz że w skali 
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obszaru zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest to zjawisko powszechne lecz w 

szczególności dotyczące zachodnich obszarów Pojezierza Mazurskiego.  
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Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że ekosystemy od wód zależne na 

wnioskowanym obszarze są w 50% silnie narażone na występowanie skutków suszy 

hydrologicznej. Mapa przedstawia dowody na to, że w skali Pojezierza Mazurskiego jest to 

zjawisko, które dotyka wszystkich ekosystemów od wód zależnych oraz że w skali całego 

obszaru zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest to zjawisko kumulujące się w północnej 

części obszaru i stanowi poważny problem. 
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Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że wnioskowany obszar jest w 70% 

umiarkowanie narażony na występowanie skutków suszy atmosferycznej w rolnictwie oraz 

że  30% obszaru jest bardzo narażone na występowanie skutków suszy atmosferycznej w 
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rolnictwie. Mapa przedstawia dowody na to, że w skali Pojezierza Mazurskiego jest to 

zjawisko częste oraz że w skali całego obszaru zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest to 

zjawisko kumulujące się głównie w północnej części oraz wyspowo w południowej części 

obszaru. 
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 Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że wnioskowany obszar jest w 50% bardzo 

narażony na występowanie skutków suszy rolniczej w rolnictwie oraz że 50% obszaru jest 

słabo narażone na występowanie skutków suszy rolniczej w rolnictwie. Mapa przedstawia 
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dowody na to, że w skali Pojezierza Mazurskiego jest to zjawisko kumulujące się również w 

części wnioskowanego do usunięcia tam bobrowych obszaru oraz że w skali całego obszaru 

zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest to zjawisko kumulujące się głównie w 

zachodniej oraz wyspowo we wschodniej części obszaru i stanowi tam problem.  
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Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że wnioskowany obszar  w 100% nie stanowi 

źródła poboru wód powierzchniowych dla przemysłu, energetyki oraz dla celów zaopatrzenia 

ludności  oraz że nie jest narażony na negatywne skutki suszy hydrologicznej dla potrzeb 
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nawodnień i gospodarki stawowej.  W skali całego obszaru zarządzanego przez RZGW w 

Warszawie zjawisko suszy hydrologicznej kumuluje się głównie w północno- wschodniej i 

północno- zachodniej oraz wyspowo w południowej części obszaru. 
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Powyższa mapa przedstawia dowody na to, że wnioskowany obszar w 100% nie stanowi 

źródła poboru wód powierzchniowych w sektorze rolnictwa (nawodnienia i gospodarka 

stawowa). Mapa przedstawia dowody na to, że w skali Pojezierza Mazurskiego jest to teren, 

nie narażony na negatywne skutki suszy hydrologicznej dla potrzeb nawodnień i gospodarki 

stawowej. W skali całego obszaru zarządzanego przez RZGW w Warszawie jest to zjawisko, 

które kumuluje się w północnej oraz wyspowo w południowo- zachodniej i południowo 

wschodniej części zarządzanego obszaru.  

 

Biorąc pod uwagę wyniki analiz zagrożenia suszą, jakie zostały przeprowadzone  

w opracowaniu przygotowanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie pn. „Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej 

zasięgu i natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na 

wskazanych obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych” należy stwierdzić, że obszar na 

którym zlokalizowane są tamy bobrowe jest bardzo lub silnie narażony na skutki 

występowania suszy. Ekosystemy od wód zależne występujące na powyższym obszarze są 

silnie narażone na niekorzystne zmiany, jakie niesie ze sobą zjawisko suszy. Obszar ten, 

nie ma jednak strategicznego znaczenia dla lokalnego przemysłu, energetyki i potrzeb 

zaopatrzenia ludności w wodę. 

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty działalności retencyjnej bobra 

europejskiego, wnioskowanie o przeprowadzenie wielokrotnej rozbiórki 38 tam, niesie ze 

sobą ryzyko zwiększenia podatności obszarów rolniczych oraz ekosystemów od wód 

zależnych na efekty suszy, a tym samym negatywne skutki dla lokalnego rolnictwa, 

gospodarki leśnej oraz środowiska naturalnego. W nadrzędnym interesie publicznym jest 

zachowanie tam bobra europejskiego na wnioskowanym obszarze, gdyż ich rozbiórka, niesie 

ze sobą ryzyko strat gospodarczych w sektorze rolnictwa i leśnictwa.  

Czynności we wnioskowanym zakresie oraz sposobie wykonania, połączone z czynnościami 

przewidywanymi do wykonania na terenie zarządzanym przez ZMiUW w Olsztynie Oddział 

Rejonowy w Bartoszycach, wobec pozostałych 65 tam bobra europejskiego (decyzja z dnia 22 

maja 2015r. WSTE.6401.07.17.2015.RG) zaskarżona przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz 

Wszystkich Istot pismem z dnia 1 kwietnia 2016r., mogą ponadto stać w sprzeczności z 

polityką zrównoważonego rozwoju kraju.  

Rozbiórki tam na przedmiotowym obszarze, według naszej opinii popartej analizą treści 

zaskarżonej decyzji, są wydawane co roku na wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Olsztynie Oddziału terenowego w Bartoszycach, co potęguje ryzyko wystąpienia 

strat w sektorze rolnictwa i leśnictwa. 

 Wydanie decyzji zezwalającej na czynności zakazane ujęte w art. 52 ust. 1 p 8 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, tj. niszczenia, usuwania tam bobra europejskiego, 

nie ma uzasadnienia w  przesłankach zamieszczonych w art. 56 ust. 4 pkt 2 i pkt 7 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, które posłużyły za podstawę do wydania 

zaskarżonej decyzji. 
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Ponadto trzeba stwierdzić, że rozbiórka budowli inżynieryjnych dla większości lokalnej 

populacji bobra europejskiego, przyczyni się do podwyższonej śmiertelności osobników  

w wyniku zniszczenia siedlisk, ograniczeniu dostępu i trwałości bazy żerowej, braku 

schronienia i odsłonięcia wejść do żeremi oraz nor. Tym samym, wnioskowana czynność 

polegająca na wielokrotnej rozbiórce 38 tam w połączeniu z czynnościami przewidywanymi 

do wykonania na terenie zarządzanym przez ZMiUW w Olsztynie Oddział Rejonowy w 

Bartoszycach, wobec pozostałych 65 tam bobra europejskiego (decyzja z dnia 22 maja 2015r. 

WSTE.6401.07.17.2015.RG), przyczyni się do wymarcia znacznego procenta lokalnej 

populacji bobra europejskiego, co nie stanowi przedmiotu wniosku o wydanie decyzji na 

rozbieranie wielokrotne 38 tam (łącznie 103 tam bobra europejskiego) lecz bezdyskusyjnie 

jest logicznym następstwem takiej decyzji.  

 

Wyniki powyższego rozeznania dają podstawy sądzić, iż wydanie decyzji w rzeczonej sprawie 

będzie stanowić naruszenie Art. 1 ust. 1 p 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. 

 

UZASADNIENIE  

Ad 2 

Art. 159 § 1 kpa stwierdza, że organ administracji publicznej, właściwy w sprawie 

stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie 

decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad 

wymienionych w art. 156 § 1 kpa. 

Z uzasadnienia zarzutów, jakie podnosi Stowarzyszenie jednoznacznie wynika, że istnieje 

przypuszczenie, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. 

 

 „Do wstrzymania wykonania decyzji na podstawie art. 159 § 1 k.p.a. nie jest konieczne 

wykazanie przez organ,  iż decyzja jest wadliwa. Wyjaśnienie tej kwestii następuje dopiero w 

trakcie dalszego postępowania prowadzonego w trybie art. 156 § 1 k.p.a. Organ wydając 

postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji nie musi mieć pewności, że decyzja dotknięta 

jest kwalifikowaną wadą, określoną w art. 156 § 1 k.p.a., wystarczy jedynie uzasadnione 

przypuszczenie wystąpienia takiej wady.”. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 

r., VII SA/Wa 2181/10, LEX nr 1128136). 

 

W związku z powyższym wnioskujemy o stwierdzenie nieważności w całości zaskarżonej 

decyzji lub przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji  

ze wskazaniem uwzględnienia proponowanych przez Stowarzyszenie rozwiązań 

alternatywnych. 
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