
Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
Wydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer
ul. Zeganska 1, 04-713 Warszawa, tel. (022) 516 4269, faks (022) 516 43 57

a.zmorska@wawer.waw.pl, I.grodzka@wawer.waw.pl, www.um.warszawa.pl
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Rada i Zarzad Osiedla Sadul
Ul. Lucerny 110

04-687 Warszawa

Zarzad Osiedla Zerzen
Ul. Przygodna 2

03-991 Warszawa

dot. dopuszczenia do udzialu w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe
stacji bazowei telefonii komórkowej PLAY numer WAR2069E na dzialce ew. nr 45 z
obrebu 3-13-12 przy ul. Lucerny w Warszawie

Wydzial Architektury i Budownictwa Urzedu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wawer
informuje, ze wnioski o dopuszczenie do udzialu w ww. postepowaniu na prawach strony,
zlozone w dniu 05.06.2014r przez Rade Osiedla Sadul i w dniu 16.06.2014r przez Zarzad
Osiedla Zerzen oraz Samorzad Mieszkanców Osiedla Sadul sa rozpatrywane w oparciu o
zapis art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) :

Strona postepowania jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowiazku dotyczy
postepowanie albo kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swój interes prawny lub
obowiazek.

W kwestii pojecia strony wielokrotnie wypowiadal sie Naczelny Sad Administracyjny,
wskazujac, iz pojecie strony, jakim posluguje sie art. 28 K.PA, a nastepnie pozostale
przepisy tego kodeksu, moze byc wyprowadzone tylko z konkretnej normy
administracyjnego prawa materialnego.

W wyroku z dnia 22.02.1984r. sygn. I SA 1748/83 NSA wyrazil nastepujacy poglad cyt.:
Stwierdzic zatem nalezy, ze pojecie strony jakim posluguje sie art. 28 K.PA., a nastepnie
pozostale przepisy tego kodeksu, moze byc wyprowadzone tylko z administracyjnego prawa
materialnego. To jest z konkretnej normy prawnej, która moze stanowic podstawe do
sformulowania interesu lub obowiazku obywateli. Miec interes prawny w postepowaniu
administracyjnym znaczy to samo, co ustalic przepis prawa powszechnie obowiazujacego,
na podstawie którego mozna skutecznie zadac czynnosci organu z zamiarem zaspokojenia
jakiejs potrzeby albo zadac zaniechania lub ograniczenia czynnosci organu sprzecznych z
potrzebami danej osoby. Od tak pojmowanego interesu prawnego trzeba odróznic interes
faktyczny, to jest stan, w którym obywatel wprawdzie jest bezposrednio zainteresowany
rozstrzygnieciem sprawy administracyjnej, nie moze jednak tego zainteresowania poprzec
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, majacego stanowic podstawe skutecznego
zadania stosownych czynnosci organu administracji. W takim wypadku obywatelowi nie
przysluguja atrybuty strony w postepowaniu administracyjnym.
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Zwrócic tez nalezy uwage, iz pojecie interesu prawnego w postepowaniu nie jest kategoria
pozostawiona uznaniu organu I instancji, a winno polegac na wskazaniu normy prawnej,
chroniacej interes danej osoby w postepowaniu administracyjnym, Norma prawna musi
zatem chronic prawo przyslugujace osobie, która sie na nia powoluje, lub tez sluzyc
zabezpieczeniu jej interesów w takim zakresie, w jakim odnosi sie do przedmiotu
postepowania administracyjnego, Istota interesu prawnego jest jego bezposredni zwiazek z
konkretna norma prawa materialnego, co oznacza iz istnieje przepis prawa który mozna
wskazac jako podstawe i z której podmiot legitymujacy sie interesem moze wywodzic swoje
racje, Pojecia strony w postepowaniu nie mozna wiazac z subiektywnym odczuciem
jednostki, co do naruszenia jej interesu, rozstrzygnieciem organu administracji w drodze
decyzji administracyjnej, ale istnieniem normy prawnej, która rozstrzygniecie narusza,

Tymczasem jak wynika z akt sprawy, Rada Osiedla Saduloraz Zarzad Osiedla Zerzen, które
w imieniu mieszkanców wystapily z wnioskiem o uznanie za strone w postepowaniu
administracyjnym dot. wniosku firmy P4 Sp, z 0,0, o pozwolenie na budowe stacji bazowej
telefonii komórkowej PLAY numer W AR2069E na dzialce ew. nr 45 z obrebu 3-13-12 przy ul,
Lucerny w Warszawie na terenie Dzielnicy Wawer - reprezentuja wlascicieli nieruchomosci
polozonych w bliskim sasiedztwie i nie mozna powolac przepisu, który chronilby interes
wnioskodawcy lub tez byl zródlem uprawnien, umozliwiajacym uczestnictwo jako strona w
przedmiotowym postepowaniu,

Powolywane przez Rade i Zarzad okolicznosci zwiazane z obawa dotyczaca
bezpieczenstwa zdrowia i zycia, na które bedzie mialo wplyw oddzialywanie pola
elektromagnetycznego spowodowanego dzialaniem urzadzen stacji bazowej nie moga
zostac uwzglednione jako interes prawny,

Biorac powyzsze nalezy stwierdzic, ze zarzuty Rady Osiedla Sadul i Zarzadu Osiedla
Zerzen sa bezzasadne i nie moga stanowic podstawy prawnej do uznania
mieszKanców oSiedla za sUone.
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Otrzymuja:

Rada i Zarzad Osiedla Sadul, ul. Lucerny 110, 04-687 Warszawa

Zarzad Osiedla Zerzen, ul,Przygodna 2, 03-991 Warszawa

a la Wydzial Architektury i Budownictwa
Urzad Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul, Zeganska 1,
04-713 Warszawa, tel.: +22/51-64-269, fax: +22/51-64-310]


