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Lublin, dnia 5 września 2018 r.
SKO.41/3154/SD/2018

POSTANOWIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie po rozpatrzeniu na posiedzeniu
niejawnym w dniu 5 września 2018 roku przez Skład Orzekający:

Maciej Gapski — przewodniczący, sprawozdawca
Ewa Kwiatek-Sokołowska — członek
Jacek Rudny — członek

wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektreoskażeniom
„Prawo do Życia” z dnia 6 lipca 2018 r. o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Niedrzwica Duża znak:
KOŚ.6220.1.2017 z dnia 6 marca 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE na działce 34 ob.
0015 Radawczyk, w miejscowości Radawczyk, gm. Niedrzwica Duża, pow. Lubelski, woj.
Lubelskie”

na podstawie art. 31 @ 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.
U. z 2017 r. poz. 1257, dalej jako k.p.a.)

postanawia:
odmówić wszczęcia postępowaniaw sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
Wójta Gminy NiedrzwicaDuża z dnia 6 marca 2017 r. znak: KOŚ.6220.1.2017.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2018 r. do siedziby tut. Kolegium wpłynął wniosek Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektreoskażeniom „Prawo do Życia” o wszczęcie z urzędu
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Niedrzwica
Duża znak: 'KOŚ.6220.1.2017 z dnia 6 marca 2017 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia
postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE na



działce 34 ob. 0015 Radawczyk, w miejscowości Radawczyk, gm. Niedrzwica Duża, pow.
Lubelski, woj. lubelskie”. Stowarzyszenie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Zbigniewa
Gelzoka zarzuciło, że w/W postanowienie narusza art. 156 5 1 pkt 2 k.p.a. w zw. z art. 61a
k.p.a. Dodatkowo w piśmie powołano się na następujące naruszenia:

- art. 4 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP poprzez uznanie, iż zastosowanie

procedury poza prawnej wykluczającej z udziału społeczeństwo bez możliwości
kwestionowania dokumentacji inwestora jest dopuszczalne w sytuacji, w której istnieje zakaz
formułowania treści o charakterze merytorycznym w sprawie, która nie miała charakteru

administracyjnej, co potwierdza NSA w wyroku z dnia 22.06.2018 r. II OSK 1813/16;

- art. 6, 87 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 k.p.a. poprzez stworzenie

procederu, którego ustawodawca nie przewidział a na dodatek naruszającego zaufanie

społeczne albowiem wypowiadanie treści o charakterze merytorycznym poza postępowaniem

administracyjnym jest niedopuszczalne w demokratycznym kraju;
- @ 2 ust. 1 pkt 7 oraz 5 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

9.11.2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

poprzez ich przywołanie w postanowieniu w sytuacji, w której nie mogą one stanowić

podstawy prawnej albowiem zawierają jeszcze litery;
- art. 7, 8, 9, 77 5 1, 107 @ 1, art. 107 @ 3 k.p.a. poprzez nie podanie konkretnej

jednostki prawnej 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z jej uzasadnieniem, co
stanowi rażące naruszenie prawa albowiem taka decyzja jest nie do odkodowania. Na

podstawie powyższych zarzutów rozwiniętych szeroko w uzasadnieniu wniosku wniesiono o

bezzwłoczne ponowne rozpoznanie wniosku albowiem istnieje realne zagrożenie dla interesu

społecznego, jeżeli sprawy związane z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

rozstrzygane będą poza procedurą administracyjną i wyłącznie między organem i inwestorem.

W związku z powyższym wnioskiem strony tut. Kolegium pismem z dnia 1 sierpnia
2018 r. poinformowało o braku podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania.

Pismem z dnia 6 lipca 2018 r., które wpłynęło do tut. Kolegium 14 sierpnia 2018 r.

Stowarzyszenie zażądało wydania w sprawie postanowienia na podstawie art. 31 @ 1 pkt 1 i 2

k.p.a.



Rozpatrując przedmiotowy wniosek Samorządowe Kolegium Odwoławcze w

Lublinie zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 31 5 1 pkt 1 i 2 k.pa. organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej

innej osoby występować z żądaniem:

1) wszczęcia postępowania,

2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym

interes społeczny. W myśl @ 2 cytowanego przepisu organ administracji publicznej, uznając

żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z

urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o

odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji

społecznej służy zażalenie.

Nie budzi wątpliwości, w świetle ugruntowanego orzecznictwa

sądoWoadministracyjnego, że wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek

organizacji społecznej następuje z urzędu jedynie w przypadku spełnienia dwóch przesłanek

określonych w art. 31 @ 1 kpa., tj.: jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji
żądającej wszczęcia postępowania z urzędu oraz przemawia za tym interes społeczny. Oba

powołane warunki muszą zostać spełnione kumulatywnie, co oceniane jest przez właściwy

organ administracji publicznej. Niespełnienie chociażby jednego z nich powoduje, że organ
odmawia udziału w postępowaniu (zob. wyrok NSA z 31 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK

2161/10, LEX nr 1109379). Dodatkowo należy podkreślić, że wykazanie spełnienia

przesłanek wskazanych w art. 31 5 1 kpa. jest obowiązkiem organizacji społecznej, która

żąda wszczęcia postępowania z urzędu lub dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu. Na

etapie wszczynania postępowania z urzędu na wniosek organizacji społecznej badaniu

podlega jedynie spełnienie przesłanek określonych w art. 31 5 1 kpa. organ nie analizuje
natomiast merytorycznych przesłanek uzasadniających prowadzenie danego postępowania.

›

Należy równocześnie podnieść, że wszczęcie postępowania zasygnalizowanego przez
organizację z urzędu na podstawie powołanego przepisu jest równoznaczne z dopuszczeniem

organizacji do takiego postępowania (tak wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt II

OSK 2028/15, LEX nr 2286059). W przypadku odmowy wszczęcia postępowania nie ma
natomiast potrzeby wydawania odrębnego postanowienia o odmowie dopuszczenia

organizacji do postępowania.



W rozpatrywanej sprawie nie jest sporne, że zaistniała pierwsze z przesłanek
określonych w art. 31 @ 1 k.pa. — cele statutowe stowarzyszenia uzasadniają wszczęcie
postępowania. Z dołączonego do wniosku z dnia 6 lipca 2018 r. statutu Stowarzyszenia 2 dnia
5 września 2009 r. wynika (@ 7 pkt 1), że jego celem jest, między innymi, ochrona ludzi i
środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym od źródeł technicznych, a także
ochrona innych zagrożeń środowiska naturalnego, w tym np.: przeciwdziałanie zagrożeniom
ze strony urządzeń emitujących do środowiska szkodliwe substancje i pola
elektromagnetyczne. Wskazane w statucie cele mieszczą się w zakresie przedmiotowego
postępowania.

Wątpliwe jest natomiast, czy zachodzi druga przesłanka warunkująca wszczęcie
postępowania administracyjnego z urzędu na wniosek organizacji społecznej, to znaczy, czy
za jego wszczęciem przemawia interes społeczny. W ocenie składu orzekającego nie istnieje
skonkretyzowany interes społeczny we wszczęciu z urzędu żądanego przez Stowarzyszenie
postępowania nadzwyczajnego.

.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że „organizacja społeczna
ubiegająca się o wszczęcie postępowania ze względu na interes społeczny ma obowiązek
szczególnie starannego wykazania istnienia takiego interesu społecznego w danym

postępowaniu. Organizacja powinna zatem wykazać, za pomoca odpowiedniej argumentacji,
spełnienie przez nia przesłanekz art. 31 59 1 k.p. a. Organ administracji majedynie obowiązek
zweryfikowania, czy przedstawiona przez organizację argumentacja uzasadnia wszczęcie

postępowania w sprawie dotyczącej innej osoby. Zweryfikowania wniosku nie można
utożsamiać z udowodnieniem przez organ okoliczności przemawiających za istnieniem
interesu społecznego. Organizacja społeczna ubiegająca się o dopuszczenie jej do udziału w
postępowaniu powinna uprawdopodobnić, że przyczyni się do lepszego wypełnienia przez
postępowanie administracyjne jego celów, dopiero wtedy będzie można przyjąć, że za jej
udziałem przemawia interes społeczny” (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 lipca
2017 r., sygn. akt II SA/Wr 308/17, LEX nr 2339501).

We wniosku z dnia 6 lipca 2018 r. przedstawiono bardzo szeroko merytoryczne
zarzuty świadczące, zdaniem Stowarzyszenia, o konieczności stwierdzenia nieważności
wskazanego powyżej postanowienia Wójta Gminy Niedrzwica. Jednakże we wskazanym
piśmie nie wykazano, że za prowadzeniem postępowania przemawia interes społeczny. Autor
wniosku — Prezes Zarządu Stowarzyszenia — wskazał bardzo ogólnikowo, że posiada
„nieprawdopodobne zdolności logicznej interpretacji przepisów prawa przewyższające
wielokrotne prokuratorów, osób z wykształceniem prawniczym oraz fenomenalną pamięcią”,



a także że jest uczestnikiem postępowań przed wszystkimi sądami administracyjnymi W

Polsce oraz pomaga kilku tysiącom osób W związku z czym ma obowiązek ze względu na

interes społeczny złożyć przedmiotowy wniosek. Jednakże twierdzenia wnioskodawcy nie

zostały uprawdopodobnione. Istotne jest bowiem, aby interes społeczny, który jest przesłanką

wszczęcia postępowania zaistniał W danym, konkretnym postępowaniu. Stowarzyszenie

powinno więc wykazać, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii

komórkowej ORANGE na działce 34 ob. 0015 Radawczyk, w miejscowości Radawczyk, gm.
Niedrzwica Duża, pow. Lubelski, woj. Lubelskie” istnieje interes społeczny do prowadzenia

postępowania nieważnościowego. Z twierdzeń Stowarzyszenie wynika natomiast, że ma

jedynie wiedzę o Wydaniu wskazanego postanowienia oraz, że poteńćjalnie moze być ono

niezgodne z prawem. Brak jest natomiast wykazania konkretnego interesu społecznego

przemawiającego za prowadzeniem tego postępowania. Oczywiste jest natomiast dla

przeciętnego obywatela, że każda inwestycja typu — baza telefonii komórkowej - nie jest
obojętna, a nawet może być szkodliwa dla środowiska i człowieka.

Należy również pokreślić, że samo pojęcie „interes społeczny” nie zostało określone w

przepisach prawa. Ponadto interes organizacji społecznej do występowania W cudzej sprawie

powinien mieć niższą rangę niż interes strony, zwłaszcza, że interes strony pozostaje często w

sprzeczności z interesem organizacji społecznej żądającej wszczęcia lub dopuszczenia do

postępowania. Dlatego też organizacja społeczna powinna szczegółowo, a nie ogólnikowo,

wykazać zasadność udziału W postępowaniu. Wszczęcie postępowania z urzędu na wniosek

organizacji i jej udział W tymże postępowaniu nie pozostaje obojętny dla stron. Organizacja

społeczna powinna również wykazać, jakie posiada „kwalifikacje,” do występowania W danej,

konkretnej sprawie. (zob. wyrok NSA z 31 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK 2161/10, LEX

nr 1109379). Istotne jest więc powiązania działania organizacji i występowania interesu

społecznego W sprawie, której wszczęcia domaga się owa organizacja. Samo powoływanie się

na cele statutowe i społeczną, nawet wysoką wagę danej sprawy jest niewystarczające. (por.
wyrok WSA W Warszawie z dnia 29 listopada 2017 r., VI SA/Wa 1312/17, LEX nr 2461410).

Inna wykładnia przesłanek wynikających z art. 31 @ 1 kpa., a W szczególności drugiej

z nich, prowadziłaby do automatyzmu we wszczynaniu postępowań na wniosek

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektroskażeniom „Prawo do życia” we

wszystkich sprawach związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji dotyczących stacji bazowych telefonii komórkowych. Nie



taki jest natomiast cel regulacji kodeksowej dotyczącej wszczynania z urzędu postępowań na
wniosek organizacji społecznej.

Reasumując należy podkreślić, że pomimo niewątpliwego związku celów
Stowarzyszenia z przedmiotem postępowania organizacja nie wykazała we wniosku jaki
konkretny interes społeczny przemawia za wszczęciem postępowania. Kolegium podkreśla
równocześnie, że na tym etapie postępowania badaniu nie podlegają merytoryczne przesłanki
stwierdzenia nieważności postanowienia.

W tym stanie rzeczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie orzekło jak na
wstępie.

Od niniejszego postanowienia nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z orzeczenia
może zwrócić się do tut. Kolegium w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Strona, której przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy może wnieść
skargę do sądu administracyjnego bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Stronie służy skarga na niezgodność postanowienia z prawem do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia doręczenia
niniejszego postanowienia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

Skład Orzekający:

Otrzymują:
@OgólnopolskieStowarzyszenie Przeciwdziałaniu Elektroskażeniom „Prawo do życia”
u . Bracka 16A
44—251 Rybnik
2. Paweł Kulig, pełnomocnik ORANGE POLSKA S.A., Electronic Cotrol System S.A.
ul. Żupnicza 17
03-821 Warszawa
3. Wójt Gminy Niedrzwica Duża
4. a/a
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