
Białystok, dn. 26 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
SamorządoweKolegium Odwoławcze wBiałymstoku,

wskładzie:
Dominik ]. Kościuk - przewodniczący
Artur Modrzejewski - członek
Dariusz Matuk - członek,

na podstawie art. 61a Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. 2017, poz.
1257 — dalej jako „Kpa"), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 — zwanej dalej „Upzp"), po
wstępnym rozpatrzeniu wniosku Doroty i Andrzeja ]uchnickich (reprezentowanych przez
Zbigniewa Gelzoka], o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku, z dn. 5
stycznia 2018 r., znak: URB-VII.6733.147.2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej
operatora P4 BIA 1060A, na działce nr geod. 264/34 obr. 24 przy ul. Zabłudowskiej w
Białymstoku,

p o s t a n aw i a:
odmówić wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

PrezydentaMiasta Białegostoku,z dn. 5 stycznia 2018 r., znak:URB-Vll.6733.147.2017.

Uzasadnienie:
Wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2018 r. [uzupełnionym o pełnomocnictwo w dn. 25 kwietnia

2018 r.) Państwo Dorota i Andrzej ]uchniccy (dalej jako „Wnioskodawcy”), właściciele działek
264/13, 264/14 i 264/15 w Białymstoku, zażądali stwierdzenia nieważności ww. ostatecznej
decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku, powołując się na art. 156 5 1 pkt. 2 w zw. z art. 11 Kpa.

Skład orzekający tut. Kolegium pragnie jednak zauważyć, że — zgodnie z art. 61a Kpa — gdy
żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę nie będącą stroną lub z innych
uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte. Z treści cytowanego przepisu
wynika obowiązek organu w zakresie przeprowadzenia wstępnej analizy wniosku pod
względem ewentualnego wystąpienia okoliczności uniemożliwiających merytoryczne
rozpatrzenie podania.

W orzecznictwie sądowoadminiśtracyjnym (z którym identyfikuje się tut. Kolegium)
potwierdza się, że „orzeczenie o odmowie wszczęcia postępowania może opierać się o dwie
przesłanki, których zaistnienie uniemożliwia wszczęcie postępowania. Po pierwsze p_o_drr_iip_t

wnoszący żądanie wszczęcia pgstępgwania nic jcst strgną, po drugie zaś jeżeli z innych
uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte". (zob. np. wyr. WSA w
Warszawie, II SA/Wa 1275/13 , wyr. WSA w Rzeszowie, II SA/Rz 878/15 — publ.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl].

Kolegium pragnie zatem zauważyć, że Wnioskodawcy nie mają w sprawie interesu
prawnego, co wynika w sposób oczywisty i nie budzącywątpliwości z treści wniosku. Nie są oni
ujawnieni jako właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, współużytkownicy
wieczyści działki oznaczonej nr geod. 264/34, ani też działek, które objęte są oddziaływaniem
przedmiotowego przedsięwzięcia, a jedynie takie osoby zgodnie z 53 ust. 1 Upzp (oraz
obowiązującym .orzecznictwem sądowo-administracyjnym) posiadają przymiot strony w
postępowaniu w sprawie lokalizacji celu publicznego. Obliczenie odległości miejsc dostępnych dla
ludzi od środka elektrycznego antenywzdłuż osi głównej wiązki promieniowania antenyprowadzą do
wniosku, że potencjalnie szkodliwe oddziaływanie inwestycji nie dotyczy działek należących do
Wnioskodawców. Wnioskodawcy nie byli również stronami postępowania prowadzonego przez organ
I instancji.



Mając na uwadze powyższe orzeczono jakwe wstępie.

Stronie służy prawowniesienia — względem niniejszego postanowienia -wniosku o ponownerozpatrzenie
sprawy, w terminie 7 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, wnoszonego do tut. Kolegium.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może zrzec się prawa downiesienia wniosku do organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczeniao zrzeczeniu się prawa do wniesieniawnioskudecyzja staje się ostateczna i prawomocna.Strona może wnieść na decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, bez
skorzystania z prawa do zwrócenia się do organu, który wydał rozstrzygnięcieo ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skargę wnosi się, pod zarzutem naruszenia prawa, za pośrednictwemSamorządowegoKolegium Odwoławczego w
Białymstoku, ul. Mickiewicza 3,w terminie 30 dni od dnia otrzymaniadecyzji.

Od skargi pobierany jest wpis stały, którego wysokość została zawarta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi,tj. w sprawach postanowień procesowych100 zł.

Stronie, na jej wniosek złożony przed wszczęciem lub w toku postępowania sądowoadministracyjnego,może być
przyznane prawo pomocy; wniosek ten wolnyjest od opłat sądowych;

Obowiązku uiszczenia kosztów sądowych,w tym w. wpisu, nie ma strona, której przyznane zostało prawo do
pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o
przyznaniu tego prawa;

Prawo pomocy obejmujezwolnienieod kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego,doradcy
podatkowego lub rzecznikapatentowego;

Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w ramach prawa
pomocy jest równoznaczne z udzieleniempełnomocnictwa;

]eżeli strona we wniosku wskazała adwokata, radcę prawnego,doradcę podatkowego lub rzecznikapatentowego,właściwa okręgowa rada adwokacka, rada okręgowej izby radców prawnych,Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, radcą
prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym, wyznaczy adwokata, radcę prawnego, doradcę
podatkowego lub rzecznikapatentowego wskazanegoprzez stronę;

Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym;
Prawo pomocy w zakresie całkowitymobejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata,

radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje
zwolnienietylko od opłat sądowychw całości lub w części albo tylko od wydatkówalbo od opłat sądowych iwydatków lub
obejmujetylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego,doradcypodatkowego lub rzecznikapatentowego;

Częściowe zwolnienie od opłat lub wydatków może polegać na zwolnieniu od poniesienia ułamkowej ich części
albo określonej ich kwotypieniężnej;

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitymnastępuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest wstanie ponieśćjakichkolwiekkosztówpostępowania;
Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie

ponieśćpełnychkosztówpostępowania, bez uszczerbku utrzymaniakoniecznegodla siebie i rodziny;
Prawopomocyosobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającejosobowościprawnej,prawo

pomocy, może być przyznane w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie
jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na
poniesieniepełnychkosztówpostępowania;

Adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznikapatentowego można ustanowić dla strony, któranie zatrudnia lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub
rzecznikiempatentowym, ale nie dotyczy to adwokata, radcy prawnego,doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
ustanowionegona podstawie przepisów o prawie pomocy;

Prawopomocynie przysługujestronie w razie oczywistej bezzasadnościjej skargi.
Przyznanieprawa pomocynie zwalnia strony obowiązku zwrotu kosztów postępowania, jeżeli obowiązektaki

wynika z innych przepisów

................................ ...:-iiitittu.
,

. członek członek

Otrzymują:
1. Zbigniew Gelzok (pełnomocnikDoroty i Andrzeja ]uchnickich)
2. PrezydentMiasta Białegostoku(+aktasprawy)
3. a/a

Do wiadomości:
1. PawełPonikowski — Up-Telecom Sp. z 0.0.
2. POL-MOT AUTO S.A.


