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Nr SKO - os - 272 I 5384 106 I BMC 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 paiclziernika 1994 r. o samorzqdowych kolegiach 
odwol.awczych ( t.j.: Dz. U. Nr 79 z 2001r., poz. 856 z p6in. an.), art. 138 5 2 ustawy z dnia 
14 czenvca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98 z 2000r., 
poz. 1071 z poin. an . )  

po rozpatrzeniu odwolania Pani Marianny Jochymek, zam. Jaworzno ul. Kasztanowa 150 od 
decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna, znak: 0$.7624/~~/24-2/2005/2006 z dnia 10 kwietnia 
2006r. odrnawiajqcej wznowienia postqpowania w sprawie wydania decyzji o 
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjq przedsiewziqcia pn.: ,,Budowa Stacji 
Bazowej Telefonii Cyfrowej PLUS GSM - 900 MHz Nr BT 24513 Jaworzno Jeziorki, na 
dzialce nr 3769 obr. Byczyna w Jaworznie", zakoiiczonego decyzjq ostatecznq Prezydenta 
Miasta Jaworzna z 20 grudnia 2005r. znak: 0~.7624/DS/24/2005 

Samorzqdowe Kolegiurn Odwolawcze w Katowicach w skladzie: 

Przewodniczqcy skladu orzekajqcego - Boiena Miliczek - Ciszewska Isprawozdawcal 
Czlonek skIadu orzekajqcego - Beata Leszczyriska 
Czlonek slsladu orzekajqcego - Anna Kajzerek 

na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2006r. 

o r z e k l o  

uchyliC zaskarzonq decyzjq w caloSci i przekazat sprawq do ponownego rozpatrzenia 
przez organ pienvszej instancji. 

Uzasadnienie 

Decyzja, znak: 0~.7624/~~124/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. Prezydent Miasta Jaworzna 
ustalil dla POLKOMTEL S.A. z siedzibq w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjq przedsiqwziqcia mogqcego znaczqco 
oddzia&vaC na Srodowisko pn.: ,,Budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej PLUS GSM - 
900 MHz Nr BT 24513 Jaworzno Jeziorki, na dzialce nr 3769 obr. Byczyna w Jaworznie". 
Decyzja nie zostala zaskarzona i stala siq decyzjq ostatecznq. 

Pismem z dnia 22 marca 2006r. Pmi Mari'vlna Jochymek, zarn. Jaworzno ul. Kasztanowa 
150 wniosla o wznowienie postepowania na podstawie art. 145 5 1 pkt 4 i 5 k.p.a. 

Prezydent Miasta Jaworzna decyzjq znak: 0~.7624/D~l24-2/2005/2006 z dnia 10 kwietnia 
2006r. odmowil wznowienia postqpowania ~v sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacjq przedsiqwziqcia pn. ,,Budowa Stacji Bazowej Telefonii 
Cyfrowej PLUS GSM - 900 MHz Nr BT 24513 Jaworzno Jeziorki, na dzialce nr 3769 obr. 



Byczyna w Jaworznie", zakonczonego decyzjq ostatecznq Prezydenta Miasta Jaworzna z 20 
grudnia 2005r. znak: 0~ .7624 /~~ /24 /2005 .  W uzasadnieniu decyzji organ I instancji podal, i e  
nie zostab spelnione przeslanki z art. 145 tj 1 pkt 5 k.p.a. poniewai nie \vyszb najaw istotne 
dla sprawy nowe oko:icznoici lub nowe dowody istniejqce w dniu wydania aecyzji, nie mane 
organowi, ktory wydal decyzjq. Ponadto stwierdzil, ze strona brala udzial w postqpow-aniu. 

Pani Marianna Jochyrnek- z zachowaniem terrninu - zloiyla odwolanie od decyzji organu I 
instancji, w ktorym sprzeciwila siq projektowanej inwestycji i podala, ze w trakcie 
postqpowania nie doreczono jej postanowienia Wojewody ~ l q s k i e ~ o  uzgadniajqcego 
Srodowiskowe uwarunkowania. 

W piimie pr~ekazujqcym odwolanie do Sarnorzqdowego Kolegium Odwdawczego w 
Katowicach organ I instancji podtrzymal stanowisko wyraione w zaskarionej decyzji. 

Sarnorzqdowe Kolegium Odwolawcze w Katowicach zwaiylo co nastqpuje: 

Zgodnie z 145 tj 1 kodeksu postepowania administracyjnego w sprawie zakonczonej 
decyzjq ostatecznq wznawia sie postqpowanie, jezeli: 
1) dowody, na ktorych podstawie ustalono istotne dla sprawy okolicznosci faktyczne, 

okazafy siq falszywe, 
2) decyzja wydana zostala w wyniku przestqpstwa, 
3) decyzja wydana zostala przez pracownika lub organ administracji publicznej, ktory 

podlega wylqczeniu, 
4) strona bez wlasnej winy nie brala udziah w postqpowaniu, 
5) wyjdq na jaw istotne dla sprawy nowe okolicznoici faktyczne lub nowe dowody istniejqce 

w dniu wydania decyzji, nie mane organowi, ktory wydal decyzjq, 
6) decyzja wydana zostala bez uzyskania m a g a n e g o  prawem stanowiska innego organu, 
7) zagadnienie wstqpne zostalo rozstrzygniqte przez wlaiciwy organ lub sqd odmiennie od 

oceny przyjqtej przy wydaniu decyzji, 
8) decyzja zostala wydana w oparciu o innq decyzje lub orzeczenie sqdu, ktore zostalo 

nastqpnie uchylone lub zmienione. 
Mozna zqdaC wznowienia postqpowania rowniez w przypadku, gdy Trybunal Konstytucyjny 
orzekl o niezgodnoici aktu normatywnego z Konstytucjq, umowq rniedzynarodowq lub z 
ustawq, na podstawie ktorego zostala wydana decyzja /art. 145a tj 1 k.p.a.1. 
Uchylenie decyzji z przyczyn okreslonych w art. 145 tj 1 pkt 1 i 2 nie moze nastqpiC, jezeli 

od dnia doreczenia lub ogloszenia decyzji uplyqlo dziesieC lat, zai z przyczyn okreilonych w 
art. 145 tj 1 pkt 3-8 oraz w art. 145a, jezeli od dnia doreczenia lub ogloszenia decyzji uplynqlo 
piqC lat. Nie uchyla siq decyzji takze w przypadku, jezeli w wqniku wznowienia postqpowania 
moglaby zapaiC wylqcznie decyzja odpowiadajqca w swej istocie decyzji dotychczasowej /art. 
146 k.p.a.1 

Wznowienie postqpowania nastqpuje z urzedu lub na zqdanie strony. Wznowienie 
postepowania z przycqny okreiloncj w art. 145 tj 1 pkt 4 oraz w art. 145a nastqpuje tylko na 
zqdanie strony /art. 147 k.p.a.1. Podanie o wznowienie postepowania wnosi siq do organu 
administracj i publicznej, ktory wydal w sprawie decyzj e w pienvszej instancji, w terminie 
jednego miesiqca od dnia, w ktorym strona dowiedziala sic o okolicznoici stanowiqcej 
podst~wq do wznowienia postqpowania. Termin do zlozenia podania o wznowienie 
postepowania z przyczyny okreilonej w art. 145 tj 1 pkt 4 biegnie a d  dnia, w ktorym strona 
dowiedziala siq o decyzji /art. 148 k.p.a.1 

Wznowienie postepowania nastqp~~je w drodze postanowienia /art. 149 5 1 k.p.a.1. 
Postanowienie stanowi podstawe do przeproviadzenia przez wlaiciwy organ postepowania co 



do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygniqcia istoty sprawy /art. 149 § 2 k.p.a.1. 
Odrnowa wznowienia postepowania nastqpuje w drodze decyzji /art. 149 § 3 k.p.a.1. 

Organem administracji publicznej wlaiciwym w sprawach wymienionych w art. 149 jest 
organ, ktory cvydal w sprawie decyzjq w ostatniej instmcji /art. 150 § 1 k.p.a.1. Jezeli 
przyczynq wznowienia postqpowania jest dzidalnoSC organu wyrnienionego w 5 1, o 
wznowieniu postqpowania rozstrzyga organ wyzszego stopnia, ktory rownoczeSnie wyznacza 
organ wlaSciwy w sprawach cvymienionych w art. 149 5 2 /art. 150 5 2 k.p.a.1. Przepis 5 2 nie 
dotyczy przypadkow, gdy decyzjq w ostatniej instancji wydal minister, a w sprawach 
nalezqcych do zadari jednostek samorzqdu terytorialnego - samorzqdowe kolegium 
odwolawcze /art. 150 5 3 k.p.a.1. 

Organ adrninistracji publicznej, po przeprowadzeniu postqpowania co do przyczyn 
wznowienia oraz co do rozstrzygniqcia istoty sprawy: 

a odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej 
uchylenia, 

a uchyla decyzje dotychczasowq, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia i 
wydaje nowq decyzje rozstrzygajqcq o istocie sprawy, 

a stwierdza wydanie zaskarionej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazuje 
okolicznoSci, z powodu ktorych nie uchylil tej decyzji /art. 15 1 5 1 i 2 k.p.a.1 

Wznowienie postqpowania jest instytucjq procesowq stwarzajqcq mozliwoSC pracvnq 
ponownego rozpoznania i rozstrzygniqcia sprawy administracyjnej zakonczonej decyzjq 
ostatecznq, jezeli postqpowanie, w kt6rym decyzja zapadla, bylo dotkniete kwalifkowanq 
wadq prawnq wyliczonq wyczerpujqco w art. 145 5 1 i 145a 5 1 k.p.a. Wszczecie 
postepowania w sprawie wznowienia postepowania nastepuje w formie postanowienia. 
Natomiast odmowa wszczqcia postqpowania - N  sprawie wznowienia postqpowania nastepuje 
w drodze decyzji. Wydanie decyzji odrnawiitjqcej wznowienia postqpowania jest mozliwe 
tyko w razie, gdy wznowienie postepocvania z przyczyn przedmiotowych lub podmiotowych 
jest niedopuszczalne, a takze gdy strona zloiyla zqdanie wznowienia postqpowania z 
uchybieniem ustawowego terminu i nie ma podstaw do jego przywr6cenia. 
NiedopuszczalnoSC wznowienia postqpowania z przyczyn przedmiotowych bqdzie miala 
miejsce np. w sytuacji, gdy strona zqda wznowienia postepowania w sprawie, w ktorej organ 
dzialal w innej formie prawnej, np. umowy cywilnoprawnej, czynnoSci materialno- 
technicznej, w formie zdwiadczenia, gdy sprawa nie jest jeszcze zakonczona decyzjq 
ostatecznq. NiedopuszczalnoSC wznowienia postqpowania z przyczyn podrniotowych bedzie 
miala miejsce, gdy zqdanie wszczqcia postqpowania zloiy jednostka nie bedqca stronq w 
sprawie lub strona nie majqca zdolnoici do czynnoSci prawnych, a dzialajqca bez 
przedstawiciela ustawowego. Przeslankq odmowy wznowienia postepowania nie moze by6 
negatywny wynik ustalen co do przyczyn wznowienia. Ustalenie wystqienia podstaw 
wznowienia /zarowno w sensie pozytywnyrn, jak i negatywnyml moze wystqiC wylqcznie w 
toku postqpowania ju i  wznowionego. 

Samorzqdocve Kolegium Odwolawcze w Katowicach stwierdza, ze decyzja Prezydenta 
Miasta Jaworzna, n a k :  0~.7624D~/24-2/2005/2086 z dnia 10 kwietnia 2006r. odmawiajqca 
wznocvienia postqpowania w sprawie cvydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: ,,Budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej PLUS 
GSM - 900 MHz Nr BT 24513 Jacvorzno Jeziorki, na dzialce nr 3769 obr. Byczyna w 
Jaworznie", zakonczonego decyzjq ostatecznq Prezydenta Miasta Jaworzna z 20 grudnia 
2005r. znak: 0 ~ . 7 6 2 4 / ~ ~ / 2 4 / 2 0 0 5  nie moze siq ostaC w obrocie prawnym z powodow 
nastqpuj qcych. 



Organ I instancji odm6wil wznowienia postqpowania w drodze decyzji nie wskazujqc 
zadnej przyczyny przedmiotowej ani podmiotowej niedopuszczalnoici wznowienia 
postqpowania. Nie stwierdzil rowniez, aby strona zloiyla swoje zqdanie wznowienia 
postepowania z uchybieniem ustawowego terrninu. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji 
podd, ze nie zostaly spelnione przeslanki z art. 145 kj 1 pkt 5 k.p.a. poniewai nie wyszly na 
jaw istotne dla sprawy nowe okolicznoSci lub nowe dowody istniejqce w dniu wydania 
decyzji, nie mane organowi, kt6ry wydal decyzje. Ponadto stwierdzil, ze strona brala udzial w 
postepowaniu. Z treSci uzasadnienia decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna wynika, ze 
podstawq odmowy wznowienia postqpowania jest negatywna ocena przyczyn wznowieka 
postepowania - ustalenie, ze przyczyny takie nie wystepujq. 
Badanie wystagienia przyczyn wznowienia postqpowania jest dopuszczalne dopier0 po 
wydaniu postanowienia o wznowieniu postqpowania a nie na etapie badania wstqpnego. 
Organ I instancji nie rozr6znil dw6ch faz postepowania wznowieniowego: 

1. badania wstqpnego, kt6re koriczy sic wydaniem: 
a. postanowienia o wznowieniu postepowania, 
b. decyzji o odmowie wznowienia postepowania 1 jezeli zachodzi 

niedopuszczalnoSk przedmiotowa lub podmiotowa wznowienia albo 
uchybienie terrninu do zgloszenia zqdania wznowienia 1, 

2. ponownego rozpoznania sprawy - w ramach toczqcego siq postepowania 
wznowieniowego - kt6re kodczy siq: 

a. odmowq uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdza sic brak podstaw do 
jej uchylenia, 

b. uchyleniem decyzji dotychczasowej, gdy stwierdza siq istnienie podstaw do jej 
uchylenia i wydaniem nowej decyzji rozstrzygajqcej o istocie sprawy, 

c. stwierdzeniem wydania decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania 
okolicznoici, z powodu kt6rych decyzja nie zostda uchylona. 

Druga faza postepowania wystepuje wylqcznie w przypadku, gdy w fazie pienvszej zostalo 
wydane postanowienie o wznowieniu postqpowania. Stanowi o tyrn wprost art. 149 kj 2 k.p.a. 
w brzmieniu: 
,,Postanowienie stanowi podstawe do przeprowadzenia przez wlaSciwy organ postepowania 
co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygniecia istoty sprawy." 

W ponownie prowadzonym postqpowaniu organ I instancji winien zbadak czy wnowienie 
postepowania jest dopuszczalne i stosownie do tych ustalen rozstrzygnqk w trybie art. 149 
k.p.a. 

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji. 
Niniejsza decyzja jest ostateczna. 

Stosownie do art. 50 - 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postqpowaniu przed 
sqdami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 12701 niniejsza decyzja moze by6 zaskarzona 
do Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od daty jej 
dorqczenia. Skargq do Sqdu wnosi siq za poirednictwem Sarnorzqdowego Kolegium 
Odwolawczego w Katowicach 140-032 Katowice, ul. Jagiellonska 251. Wymogi forrnalne 
skargi okreSlajq art. 46, art. 47, art. 57 kj 1 powolanej wyzej ustawy. 


