
Radom, 20 kwietnia 2018 r.
WI—I.7840.28.6.2018.KG

DECYZJANR 78/R/2018

Działając na podstawie art. 138 @ 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) — dalej Kpa
w związku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1332 ze zm.) — dalej Pb., w związku z odwołaniem Pana Zbigniewa Gelzoka
pełnomocnika Pana Pawła Iwankiewicza, od decyzji Starosty Otwockiego Nr 21/2018 z dnia
17 stycznia 2018 r., znak: AB.6740.824.2015, odmawiającej uchylenia decyzji własnej
Nr 1188P/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r., znak: SAB.6740.824.2015.JK, zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 137 w obrębie 22 przy ul. Brucknera w Józefowie,

umarzam postępowanieodwoławcze od decyzji Starosty Otwockiego
Nr 21/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., znak: AB.6740.4.824.2015

UZASADNIENIE

Starosta Otwocki decyzją Nr 21/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., znak:
AB.6740.824.2015,— odmówił uchylenia decyzji własnej Nr 1188P/2015 z dnia 7 grudnia
2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji
bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 137 w obrębie 22
przy ul. Brucknera w Józefowie.

Od powyższej decyzji, odwołanie w ustawowym terminie złożył Pan Zbigniew Gelzok
pełnomocnik Pana Pawła Iwankiewicza,.

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 8 marca 2018 r., znak:
WI-I.7840.28.6.2018.KG, wezwał Starostę Otwockiego o przesłanie zwrotnych potwierdzeń
odbioruw. decyzji przez strony postępowania.

Przy piśmie z dnia 20 marca 2018 r., znak: AB.6740.824.2015 przekazano ww.
zwrotne potwierdzenia odbioru.

W toku postępowaniaodwoławczego ustalono co następuje:

Stosownie do art. 138 Kpa organ odwoławczy nie ogranicza się tylko do kontroli
zaskarżonej decyzji, lecz zobowiązany jest ponownie rozstrzygnąć sprawę w jej całokształcie.

Natomiast zgodnie z art. 138 @ 1 pkt 3 Kpa, organ odwoławczy wydaje decyzję,
w której umarza postępowanie odwoławcze.

Stosownie do treści art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub
obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes
prawny lub obowiązek. Pojecie interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja
procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, należy ustalać według norm prawa
materialnego, natomiast mieć interes prawny oznacza tyle, co ustalić powszechnie
obowiązujący przepis prawa, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu
w związku z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia
czynności sprzecznych z potrzebami danej osoby (por. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2007 r., sygn. akt: 1559/06).



W postępowaniu w sprawie dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę, tak rozumiany
interes prawny ustala się w oparciu o przepis art. 28 ust. 2 ustawy Pb., który jako przepis
szczególny względem przywołanego wyżej art. 28 Kpa, ogranicza pojęcie strony w sprawach
dotyczących pozwolenia na budowę do następujących osób: inwestora oraz właścicieli,
użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze
oddziaływania obiektu. „

Od tak pojmowanego interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, kiedy to
jednostka jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy
administracyjnej, nie może jednak wskazać przepisu prawa powszechnie obowiązującego,
który stanowiłby podstawę jej roszczenia i w konsekwencji uprawniał ją do żądania
stosownych czynności organu administracji. Podmiot więc, dla którego z przepisów prawa
materialnego nie wynikają żadne uprawnienia ani obowiązki, nie ma przymiotu strony
w świetle art. 28 Kpa nie jest legitymowany do żądania wszczęcia postępowania, czy też
kwestionowania zapadłych w tym postępowaniu rozstrzygnięć (wyrok WSA w Warszawie
z 2005 r. sygn. akt: VII SA/Wa 537/04). Aby uzyskać status strony postępowania w sprawie
pozwolenia na budowę, właściciel sąsiedniej nieruchomości powinien wskazać konkretny
przepis, przewidujący w skonkretyzowanym stanie faktycznym danej sprawy ograniczenie
w swobodnym korzystaniu z tej nieruchomości ze względu na powstanie w sąsiedztwie
określonego obiektu budowlanego. Ograniczenia, które nie są wynikiem istnienia przepisów
prawnych, nie dają podstawy do uznania danego podmiotu za stronę postępowania
w sprawie, której przedmiotem jest wydanie pozwolenia na budowę. Osoba taka może mieć
w takim postępowaniu interes faktyczny, a nie interes prawny (WSA w Opolu z 2010 r., sygn.
akt: II SA/Op 171/10).

Ogólną zasadą postępowania administracyjnego jest, że legitymację strony należy
oceniać według przepisów art. 28, 29 i 30 Kpa. Zgodnie z dyspozycją art. 28 Kpa, stroną jest
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jednakże należy zauważyć, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Pb, stronami
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Pb. poprzez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Tak, więc właściciele, użytkownicy wieczyści czy zarządcy nieruchomości sąsiadujących
z działką, na której będą prowadzone roboty budowlane, aby uzyskać status strony
w sprawie muszą wskazać przepis, przewidujący w konkretnej sytuacji ograniczenie
w swobodnym korzystaniu z ich nieruchomości wprowadzone ze względu na prowadzone
roboty. W każdym przypadku obszar oddziaływania obiektu musi być określony w oparciu
o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Samo subiektywne odczucie określonego
podmiotu, że inwestycja oddziałuje na jego nieruchomość nie jest wystarczające do uznania,
że nieruchomość jest usytuowana w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia. Interes
prawny, będący konieczną przesłanką do uznania danego podmiotu za stronę musi istnieć
obiektywnie. Ocena interesu prawnego nie może być dokonywana również w oparciu
o indywidualną wrażliwość zainteresowanego (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18
pażdziernika 2007 r., sygn. akt: IV SA/Wa 1496/07). Tylko takie ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomości, które są związane z konkretnym przepisem prawa
wprowadzającym je, dają właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi wieczystemu prawo do
uczestnictwa w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
pozwolenia na budowę (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 maja 2008 r.,
sygn. akt: II SA/Go 708/07).

W orzecznictwie przyjmuje się też, że w procesie zmierzającym do wyznaczenia
takiego obszaru nie chodzi o wykazanie negatywnego wpływu inwestycji na działki



znajdujące się w otoczeniu projektowanego obiektu, lecz o możliwość spowodowania
szkodliwego oddziaływania inwestycji na teren otaczający działkę inwestora w związku
z zamiarem realizacji inwestycji. Należy więc przyjąć, że o ile istnieje możliwość
spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na otoczenie, biorąc pod uwagę
indywidualne cechy projektowanego obiektu i sposób zagospodarowania terenu otaczającego
działkę inwestora, to osoby legitymujące się tytułem prawnym do działek położonych na tak
wyznaczonym obszarze oddziaływania obiektu są stroną w postępowaniu w sprawie
o pozwolenie na budowę (wyrok WSA z 8 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 496/11).

W tym miejscu wskazać należy, że Pan Paweł Iwankiewicz w dniu 8 maja 2016 r.,
złożył na podstawie art. 145 @ 1 pkt 4 Kpa wniosek o wznowienie postępowania
zakończonego wydaniem decyzji Nr 1188P/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 137 w obrębie 22 przy ul. Brucknera w Józefowie.

W powyższym wniosku wskazano, iż Skarżący swój interes prawny
w przedmiotowym postępowaniu wywodzi z prawa własności do działki nr ew. 138
w obrębie 22 przy ul. Brucknera w Józefowie (księga wieczysta WA10/00012999/2).

Wskazać należy, że z treści księgi wieczystej wynika, że prawo własności do działki
nr ew. 138 w obrębie 22 przy ul. Brucknera w Józefowie, posiadają Państwo Janina i Czesław
Iwankiewicz (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska).

Biorąc pod uwagę powyższe, z uwagi na fakt, iż Pan Paweł Iwankiewicz nie posiada
praw do w. nieruchomości, (ani nie jest żadnym z podmiotów, o którym mowa w art. 28
ust. 2 Pb) nie posiada również przymiotu strony w postępowaniu dotyczącym wznowienia
postępowania w sprawie decyzji własnej Nr 1188P/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej
telefonii komórkowej zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 137 w obrębie 22 przy ul.
Brucknera w Józefowie.

Reasumując Wojewoda Mazowiecki stwierdza, iż Skarżący nie posiada interesu
prawnego związanego z wydaniem zaskarżonej decyzji. Z dokumentacji nie wynika, aby
planowane przedsięwzięcie mogło mieć wpływ na sferę jego praw lub obowiązków
regulowanych przepisami prawa.

W powyższej sytuacji należy umorzyć postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty
Otwockiego Nr 21/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., znak: AB.6740.824.2015, odmawiającej
uchylenia decyzji własnej Nr 1188P/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
zlokalizowanej na terenie działki o nr ew. 137 w obrębie 22 przy ul. Brucknera w Józefowie,
jako pochodzące nie od strony.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Wobec
wyczerpania środków odwoławczych stronie służy prawo wniesienia skargi
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody
Mazowieckiego, (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury
w Delegaturze — Placówce Zamiejscowej w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 — 600 Radom)
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z @ 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz
szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
z dnia 16 grudnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis od wniesionej
skargi wynosi 500 zł.

Strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w trybie i na zasadach
określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed
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sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369). Prawo pomocy może być
przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku
postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Prawo pomocy obejmuje
zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowieńe—adąokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego. M _/ „

Otrzymują: ”* !?/1. Pan Marek Burgs - pełnomocnik Orange Polska S.A.
Pan Zbigniew Gelzok - pełnomocnik Pana Pawła Iwankiewicz

. Pani Antonina Markiewicz
4. a.

Do wiadomości:
1. Starosta Otwocki
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku
3. Burmistrz Miasta Józefowa


