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Strony w postępowaniu
o wydanie pozwolenia na
budowę
Zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego stroną postępowania jest
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zasadę tę wprowadza do polskiego porządku prawnego art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego.
Przepis ten przewiduje, że krąg stron postępowania administracyjnego jest wyznaczany
przez organ, który w każdym postępowaniu zobowiązany jest ocenić, czy dotyka ono interesu prawnego danej osoby.
Odrębności od tej ogólnej reguły wprowadza
art. 28 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. –
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 – z późn. zm.), zgodnie z którym co
do zasady stronami w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
lub zarządcy nieruchomości znajdujących
się w obszarze oddziaływania obiektu.
Wykładnia przepisu prowadzi do wniosku,
że podmiotem będącym stroną postępowania jest zawsze inwestor, niezależnie od tego
czy przysługuje mu do nieruchomości tytuł
w postaci prawa własności lub użytkowania
wieczystego. Stronami postępowania będą
również właściciele i użytkownicy wieczyści
nieruchomości, na których ma zostać zrealizowana nieruchomość. Stroną jest również
zarządca takiej nieruchomości, przy czym
pojęcie zarządcy nie jest w przepisach w sposób jednoznaczny zdefiniowane. W pojęciu tym mieszczą się niewątpliwie podmioty
sprawujące trwały zarząd nieruchomościami w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Za zarządcę należałoby
również uznać osobę posiadającą prawo obligacyjne do nieruchomości, z którym wiąże
się określone władztwo nad nią (dzierżawca,
najemca).
Ponadto za stronę należy uznać właścicieli,
użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością,
na której ma zostać zrealizowana inwestycja,
które znajdują się w obszarze oddziaływania
obiektu. Obszar ten wyznaczany jest w oparciu o przepisy szczególne (w tym techniczno-budowlane i p.poż.). Wyznaczenia obszaru
oddziaływania dokonuje projektant w projekcie budowlanym. Organ administracji nie
jest jednak związany opracowaniem projektanta i zobowiązany wyznaczyć obszar oddziaływania obiektu samodzielnie. Wszelkie
uchybienia organu w wyznaczeniu obszaru oddziaływania obiektu mogą skutkować
błędnym wyznaczeniem kręgu stron, a tym

samym otworzyć drogę pominiętym podmiotom do wznowienia ostatecznie zakończonego postępowania.
Dodatkowo artykuł 28 ust. 3 stanowi, że co
do zasady w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę nie znajduje zastosowania przepis art. 31 kodeksu postępowania
administracyjnego, zgodnie z którym organizacje społeczne mogą żądać do dopuszczenia ich do udziału w postępowaniach
administracyjnych dotyczących zakresu ich
celów statutowych.
Powyższe regulacje stanowią znaczne ułatwienie zarówno dla inwestorów, jak i organów administracji zawężając znacznie krąg
stron i niwelując ryzyko podważania wydawanych rozstrzygnięć przez osoby trzecie.
Stanowią też istotne ułatwienie, którego celem jest zapewnienie w miarę niezakłóconego procesu inwestycyjnego.
Jednocześnie prawo budowlane wprowadza zasadę (art. 28 ust. 3), że wskazanych
wyżej uproszczeń proceduralnych nie stosuje się w postępowaniach w sprawie wydania pozwolenia na budowę wymagającym
udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,
z późn. zm.). W takich sytuacjach organ administracji zobowiązany jest wyznaczyć krąg
stron nie w nawiązaniu do obszaru oddziaływania obiektu, ale ma obowiązek dopuścić
do udziału w postępowaniu każdego, kto ma
w tym postępowaniu interes prawny. W takich postępowaniach mogą również uczestniczyć organizacje społeczne, na zasadach
przewidzianych w ogólnych przepisach o postępowaniu administracyjnym. Taka regulacja przesądza o znacznym skomplikowaniu
postępowania administracyjnego i zwiększa
prawdopodobieństwo kwestionowania wydanych w nim rozstrzygnięć w postępowaniu
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odwoławczym lub sądowo-administracyjnym. Dla inwestora kluczowe jest zatem zakreślenie, o jakim postępowaniu mowa jest
w art. 28 ust. 3 prawa budowlanego. Zakres
zastosowania powyższego przepisu nie jest
jednak szeroki. Wbrew bowiem formułowanym nieraz twierdzeniom nie dotyczy
on wszystkich tych postępowań o wydanie pozwolenia na budowę, które wymagały
uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Samo przeprowadzenie takiej oceny w toku wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach nie
przesądza o konieczności wyznaczenia kręgu stron w oparciu o ogólne reguły postępowania administracyjnego. Postępowaniem,
o którym mowa w art. 28 ust. 3 prawa budowlanego jest bowiem tylko takie postępowanie, w ramach którego prowadzona
jest ponowna ocena oddziaływania na środowisko (argument z art. 3 pkt 8 ustawy środowiskowej). O tym zaś, czy postępowanie
o wydanie pozwolenia na budowę wymaga
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przesądza treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
lub działanie inwestora. Zgodnie bowiem
z art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy środowiskowej
organ wydający decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach może w swoim stanowisku dotyczącym konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na
środowisko w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę stwierdzić konieczność przeprowadzenia takiej oceny.
Ponadto ponowna ocena oddziaływania na
środowisko może zostać przeprowadzona
również na wniosek inwestora lub w razie
wprowadzenia przez inwestora w projekcie
budowlanym zmian w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Taka ponowna ocena oddziaływania na środowisko powinna zostać
przeprowadzona w przypadku braku możliwości stwierdzenia na etapie wydania decyzji
środowiskowej dla instalacji energetycznych
gotowości takiej instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla (dotyczy to jednak tylko
instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niż 300 MW).
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