
2. Uprawnienia strony post´powania 
administracyjnego i uczestnika na prawach
strony
Podstawy prawne i praktyczne mo˝liwoÊci dzia∏ania

Udzia∏ spo∏eczeƒstwa w takiej formie, jak przewidziana w post´powaniu 
w sprawie ocen Êrodowiskowych nie wyczerpuje mo˝liwoÊci naszego dzia∏ania
na rzecz zachowania w∏aÊciwego stanu ochrony obszarów Natura 2000.

Na zasadach ogólnych, obowiàzujàcych we wszystkich post´powaniach admi-
nistracyjnych – okreÊlonych w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post´-
powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.,
dalej powo∏ywana jako KPA) indywidualne osoby mogà w niektórych przy-
padkach braç udzia∏ w post´powaniu – jako strona. 

Mo˝e w nich równie˝ uczestniczyç i wp∏ywaç na treÊç ostatecznego rozstrzyg-
ni´cia nasza organizacja spo∏eczna (stowarzyszenie, fundacja) – jako uczestnik
na prawach strony.

W zale˝noÊci od tego, czy chcemy indywidualnie braç udzia∏ w post´powaniu
administracyjnym, w którym zostanie rozstrzygni´ta jakaÊ kwestia istotna 
z punktu widzenia ochrony obszaru Natura 2000, czy w post´powaniu zamierza
dzia∏aç nasza organizacja – b´dà nam s∏u˝y∏y ró˝ne uprawnienia.
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UDZIA¸ W POST¢POWANIU
(na podstawie KPA)

STRONY
ORGANIZACJE SPO¸ECZNE
(UCZESTNICY NA PRAWACH

STRONY)
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Uwaga! 

Nasz indywidualny udzia∏ w post´powaniu administracyjnym, jak i przystàpie-
nie do takiego post´powania organizacji spo∏ecznej nie sà bezwarunkowe! 

W obu wypadkach muszà zaistnieç ku temu warunki – muszà zostaç spe∏-
nione przes∏anki dopuszczajàce taki udzia∏ (okreÊlone w KPA).

2.1. Uprawnienia strony post´powania administracyjnego

Osoby fizyczne mogà braç udzia∏ w post´powaniu administracyjnym, je˝eli sà
stronami tego post´powania.

OBOWIÑZEK – istnieje wtedy, kiedy konkretny przepis nakazuje nam
jakieÊ zachowanie (dzia∏anie lub zaniechanie).

KPA nie definiuje natomiast interesu prawnego, co mo˝e nam utrudniaç
stwierdzenie, czy w danej sprawie mamy interes prawny i czy mo˝emy braç 
udzia∏ w post´powaniu, czy nie.
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STRONA

UCZESTNIK
NA PRAWACH

STRONY

➢ w bezpoÊredni sposób b´dà jej dotyczyç rozstrzygni´cia decyzji
koƒczàcej post´powanie administracyjne (prawa lub obowiàzki);

➢ wyst´puje w interesie w∏asnym

➢ nie b´dà go dotyczyç w bezpoÊredni sposób rozstrzygni´cia
decyzji koƒczàcej post´powanie administracyjne;

➢ wyst´puje bàdê w interesie osób trzecich, bàdê w interesie
ogólnym (publicznym)

art. 
28 KPA STRONA

„ka˝dy, czyjego interesu prawnego lub obowiàzku dotyczy
post´powanie albo kto ˝àda czynnoÊci organu ze wzgl´du 

na swój INTERES PRAWNY lub OBOWIÑZEK”
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Z du˝ym uproszczeniem mo˝na przyjàç, i˝ INTERES PRAWNY dany pod-
miot posiada wtedy, kiedy mo˝na wskazaç konkretny przepis, z którego wynika,
˝e podj´te rozstrzygni´cie w tej w∏aÊnie sprawie dotyczy albo praw, albo obo-
wiàzków tego podmiotu. 

Innymi s∏owy – mamy interes prawny, je˝eli w wyniku danej sprawy „coÊ”
tracimy lub „coÊ” zyskujemy, a to „coÊ” jest okreÊlone w konkretnym przepisie. 

Uwaga! 

Je˝eli nie potrafimy wskazaç przepisu, z którego to „coÊ” wynika, oznacza
to, ˝e mamy tylko interes faktyczny, który nie daje statusu strony w post´-
powaniu administracyjnym.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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POJ¢CIE INTERESU PRAWNEGO W ORZECZNICTWIE SÑDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH

wyrok WSA Do podstawowych cech interesu nazywanego interesem prawnym, 
w Krakowie odró˝nianego od interesu faktycznego nale˝y to, ˝e interes ten 
z 31.10.2008 r. musi byç oparty o obowiàzujàcà norm´ porzàdku prawnego. 
II SA/Kr 410/08 Mo˝e byç to norma nale˝àca do jakiejkolwiek ga∏´zi prawa.
LEX nr 499836

wyrok NSA Artyku∏ 28 KPA nie stanowi samoistnej normy prawnej, a to 
z 29.05.2008 r. z tego wzgl´du, ˝e ustalenie interesu prawnego lub obowiàzku 
I OSK 826/07 prawnego mo˝e nastàpiç tylko w zwiàzku z normà prawa 
LEX nr 424659 materialnego.

wyrok NSA Cechami interesu prawnego jest to, ˝e jest on indywidualny, 
9.12.2005 r. konkretny, aktualny, sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie 
II OSK 310/05 znajduje potwierdzenie w okolicznoÊciach faktycznych, b´dàcych 
LEX nr 190891 przes∏ankami zastosowania przepisu prawa materialnego.

Post´powanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkret-
nej osoby wówczas, gdy w tym post´powaniu wydaje si´ decyzj´,
która rozstrzyga o prawach i obowiàzkach tej osoby, lub rozstrzy-
gni´cie o prawach i obowiàzkach innego podmiotu wp∏ywa na
prawa i obowiàzki tej osoby. Inaczej mówiàc – przymiot strony 
w post´powaniu administracyjnym ma osoba, której dotyczy bez-
poÊrednio to post´powanie lub w którym mo˝e byç wydane orze-
czenie godzàce w jej prawem chronione interesy poprzez ograni-
czenie lub uniemo˝liwienie korzystania z przys∏ugujàcych jej praw.

wyrok WSA Cechà interesu prawnego jest tak˝e jego realnoÊç. Nie mo˝e to 
w Gorzowie byç interes prawny tylko przewidywalny w przysz∏oÊci, hipote-
Wielkopolskim tyczny, ale rzeczywiÊcie istniejàcy.
z 27.05.2008 r.
I SA/Go 1156/07
LEX nr 469670
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Stronami mogà byç osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o paƒstwowe
i samorzàdowe jednostki organizacyjne i organizacje spo∏eczne – równie˝
jednostki nieposiadajàce osobowoÊci prawnej.

Stronà post´powania mo˝e byç organizacja spo∏eczna, jeÊli sprawa dotyczy jej
w∏asnego indywidualnego interesu prawnego lub obowiàzku. Je˝eli organiza-
cja spo∏eczna dzia∏a w interesie publicznym – wyst´puje w post´powaniu nie
jako jego strona, ale jako uczestnik post´powania na prawach strony.

Status strony nie wymaga potwierdzenia w ˝adnym rozstrzygni´ciu organu
prowadzàcego post´powanie! Nie wydaje si´ ani postanowienia, ani decyzji 
o dopuszczeniu strony do udzia∏u w post´powaniu.

W post´powaniu administracyjnym rozstrzyga si´ o indywidualnych, mate-
rialnych prawach i (lub) obowiàzkach konkretnych podmiotów (stron post´-
powania). 

KPA wyposa˝a strony post´powania równie˝ w uprawnienia procesowe,
umo˝liwiajàce wp∏ywanie na korzystnà dla nich treÊç decyzji administracyjnej,
a tak˝e, w celu zapewnienia organowi mo˝liwoÊci efektywnego prowadzenia
post´powania – nak∏ada obowiàzki procesowe.
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POJ¢CIE INTERESU PRAWNEGO W ORZECZNICTWIE SÑDÓW 
ADMINISTRACYJNYCH

wyrok WSA Jednoznaczne brzmienie art. 28 KPA (...) nie pozwala na jego 
w Warszawie dowolnà interpretacj´. Posiadanie przez dany podmiot statusu 
z 3.07.2008 r. strony nie zale˝y wi´c od subiektywnej oceny tego podmiotu 
VII SA/Wa w tym zakresie, zaÊ okolicznoÊci wyst´pujàce w danej sprawie 
673/08 muszà w sposób niebudzàcy wàtpliwoÊci wskazywaç na prze-
LEX nr 491309 s∏anki okreÊlone w art. 28 KPA.

wyrok WSA Przymiot strony w sprawach wydania decyzji o uwarunkowaniach 
w Lublinie Êrodowiskowych b´dà posiadaç podmioty majàce tytu∏ prawny 
z 18.10.2007 r. do nieruchomoÊci po∏o˝onych w bezpoÊrednim sàsiedztwie 
II SA/Lu 542/07 zamierzonego przedsi´wzi´cia, poniewa˝ zostanà nara˝one na 
LEX nr 413527 jego oddzia∏ywanie.

wyrok WSA Kràg podmiotów posiadajàcych interes prawny w przypadku 
w Warszawie inwestycji majàcej istotny wp∏yw na Êrodowisko jest szerszy ni˝ 
z 2.06.2005 r. w przypadku innych inwestycji. Decyduje o tym zasi´g oddzia∏y-
IV SA 2586/03 wania takiej inwestycji na Êrodowisko. Obowiàzkiem organu jest 
LEX nr 179130 wi´c ustalenie na podstawie raportu oddzia∏ywania przedmioto-

wej inwestycji na Êrodowisko, kto jest stronà tego post´powania
oraz kto nie ma tego przymiotu i dlaczego.
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Zgodnie z art. 10 § 1 KPA strona post´powania ma prawo braç czynny udzia∏
w ka˝dym stadium post´powania. Na prawo to sk∏adajà si´ liczne uprawnienia
do podejmowania konkretnych dzia∏aƒ w post´powaniu administracyjnym.

UPRAWNIENIA PROCESOWE STRON POST¢POWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO:

� prawo do ˝àdania wszcz´cia post´powania oraz do bycia poinformowa-
nym o wszcz´ciu post´powania na wniosek innej strony lub z urz´du;

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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PRAWA I OBOWIÑZKI STRON POST¢POWANIA ADMINISTRACYJNEGO

materialne formalne (procesowe)

przyzwolenie na okreÊlone zachowanie prawo podj´cia okreÊlonych czynnoÊci 
si´ lub nakaz danego zachowania si´ wywo∏ujàcych skutki w post´powaniu 
(dzia∏ania lub zaniechania), o których administracyjnym lub nakaz danego 
orzeka si´ w decyzji administracyjnej zachowania si´ (dzia∏ania lub zaniecha-

nia) w post´powaniu administracyjnym,
o których orzeka si´ w postanowieniach
lub w innej formie procesowej (upraw-
nienia procesowe wynikajà równie˝ 
z decyzji administracyjnych)

➢ prawo do rozpocz´cia robót budow- ➢ prawo do ˝àdania wszcz´cia post´-
lanych powania

➢ nakaz wykonania konkretnych ➢ prawo do brania czynnego udzia∏u 
dzia∏aƒ kompensacyjnych w ka˝dym stadium post´powania, 

➢ zwolnienie z zakazu dotyczàcego w tym zw∏aszcza prawo do sk∏adania 
p∏oszenia ptaków na obszarze wniosków dowodowych (np. ˝àdanie 
Natura 2000 sporzàdzenia opinii przez bieg∏ego)

oraz wniosków procesowych (np.
wniosku o zawieszenie post´powania)

➢ obowiàzek zastosowania si´ do
wezwania organu administracji

➢ prawo wnoszenia Êrodków zaskar˝e-
nia (za˝alenia, odwo∏ania, nadzwy-
czajne Êrodki zaskar˝enia: wniosek 
o zmian´, uchylenie lub stwierdzenie
wygaÊni´cia ostatecznej decyzji admi-
nistracyjnej, wniosek o wznowienie
post´powania, wniosek o stwierdzenie
niewa˝noÊci ostatecznego postano-
wienia lub decyzji)

przyk∏ady przyk∏ady
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� prawo do wycofania wniosku o wszcz´cie post´powania (prawo ˝àdania
umorzenia post´powania);

� prawo do bycia informowanym o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych,
które mogà mieç wp∏yw na ustalenie praw i obowiàzków b´dàcych przed-
miotem post´powania administracyjnego;

� prawo do dzia∏ania przez pe∏nomocnika, chyba ˝e charakter czynnoÊci
wymaga jej osobistego dzia∏ania;

� prawo do z∏o˝enia za˝alenia na nieza∏atwienie sprawy w ustawowym ter-
minie;

� prawo do przeglàdania akt sprawy oraz sporzàdzania z nich notatek i odpi-
sów (kserokopii, zdj´ç cyfrowych) w ka˝dym stadium post´powania;

� prawo ˝àdania uwierzytelnienia sporzàdzonych przez siebie odpisów z akt
sprawy oraz prawo do ˝àdania wydania uwierzytelnionych odpisów, o ile
jest to uzasadnione wa˝nym interesem strony;

� prawo sk∏adania wniosków dowodowych (o przeprowadzenie danego do-
wodu, np. z dokumentu, z ogl´dzin, z opinii bieg∏ego) oraz prawo sk∏ada-
nia dowodów (dokumentów, opinii ekspertów);

� prawo do bycia zawiadomionym o miejscu i terminie przeprowadzenia
dowodu ze Êwiadków, bieg∏ych lub ogl´dzin przynajmniej na siedem dni
przed terminem;

� prawo brania udzia∏u w przeprowadzeniu dowodu, w tym prawo zadawa-
nia pytaƒ Êwiadkom, bieg∏ym i stronom oraz prawo sk∏adania wyjaÊnieƒ;

� prawo do czynnego udzia∏u w rozprawie: sk∏adania wyjaÊnieƒ, zg∏aszania
˝àdaƒ, propozycji i zarzutów oraz przedstawiania dowodów na ich popar-
cie, a tak˝e wypowiadania si´ co do wyników post´powania dowodowego;

� prawo do zawarcia ugody administracyjnej;

� prawo ˝àdania zawieszenia post´powania oraz podj´cia zawieszonego
post´powania;

� prawo wypowiedzenia si´ co do zebranych dowodów i materia∏ów oraz
zg∏oszonych ˝àdaƒ przed wydaniem decyzji;

� prawo do brania czynnego udzia∏u w post´powaniach „wpadkowych”,
dotyczàcych uzgodnienia lub zaopiniowania decyzji, która ma byç wydana
w post´powaniu g∏ównym;

� prawo do otrzymania postanowieƒ i decyzji na piÊmie;

� prawo do sk∏adania za˝aleƒ na postanowienia, co do których KPA prze-
widuje takà mo˝liwoÊç;
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� prawo do ˝àdania wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji;

� prawo do wniesienia odwo∏ania od decyzji i brania czynnego udzia∏u tak˝e
w tym stadium post´powania (w post´powaniu przed organem II instancji);

� prawo zaskar˝enia decyzji ostatecznej w jednym z nadzwyczajnych trybów
post´powania (w sprawie zmiany, uchylenia lub stwierdzenia wygaÊni´cia
ostatecznej decyzji, w sprawie wznowienia post´powania, w sprawie stwier-
dzenia niewa˝noÊci decyzji) oraz prawo brania czynnego udzia∏u w tych
post´powaniach.

Pomini´cie strony w post´powaniu stanowi bezwzgl´dnà przes∏ank´ odwo-
∏awczà (wykazanie tego faktu w odwo∏aniu od decyzji stanowi przes∏ank´
uzasadniajàcà uchylenie decyzji).

W przypadku kiedy up∏ynà∏ termin do z∏o˝enia odwo∏ania, strona, która nie
bra∏a udzia∏u w post´powaniu bez w∏asnej winy, mo˝e z∏o˝yç wniosek o wzno-
wienie post´powania i uchylenie decyzji (art. 145 § 1 pkt 4 KPA).

Strona post´powania jest uprawniona do z∏o˝enia zaskar˝enia na rozstrzyg-
ni´cia ostateczne w toku instancji organu II stopnia do wojewódzkiego sàdu
administracyjnego, ma równie˝ prawo udzia∏u w post´powaniu sàdowoadmi-
nistracyjnym na zasadach okreÊlonych w Ustawie z dnia 30.08.2002 r. Prawo 
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., Nr 153, 
poz. 1270, z póên. zm.).

2.2. Uprawnienia organizacji ekologicznej w post´powaniu
administracyjnym jako uczestnika na prawach strony

2.2.1. Uprawnienia organizacji w post´powaniu administracyjnym 

Organizacje spo∏eczne bioràce udzia∏ w post´powaniu administracyjnym jako
uczestnik na prawach strony nie mogà reprezentowaç w∏asnego interesu
prawnego lub faktycznego.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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ORGANIZACJA
SPO¸ECZNA

mo˝e braç udzia∏ w post´powaniu administracyjnym jako 
uczestnik post´powania na prawach strony
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Do udzia∏u w post´powaniu na prawach strony mo˝e byç dopuszczona wy∏àcz-
nie organizacja spo∏eczna, która wyka˝e, i˝ b´dzie w nim dzia∏aç w interesie
spo∏ecznym (publicznym).

Uprawnienia organizacji spo∏ecznej w post´powaniu administracyjnym
okreÊla art. 31 KPA.

Skorzystanie z przys∏ugujàcych uprawnieƒ wymaga spe∏nienia okreÊlonych
warunków.

Jakie warunki nale˝y spe∏niç, aby skorzystaç z uprawnieƒ przys∏ugujàcych
organizacji w post´powaniu administracyjnym?

Nale˝y:

� z∏o˝yç pisemny wniosek, który musi spe∏niaç wymogi podania (zawieraç
nazw´ i adres wnioskodawcy, wskazanie organu, okreÊlenie ˝àdania (odpo-
wiednio: wszcz´cia, dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu, zawiado-
mienia, zgody na przedstawienie poglàdu w sprawie), podpis lub podpisy
osób umocowanych do reprezentacji organizacji)

� we wniosku nale˝y wykazaç interes spo∏eczny oraz zgodnoÊç celów statu-
towych organizacji z przedmiotem post´powania (nie jest to wymóg ko-
nieczny przy wniosku o zgod´ na wyra˝enie poglàdu w sprawie, ale warto
te przes∏anki wykazaç)

� do wniosku nale˝y do∏àczyç odpis z KRS lub podaç numer KRS i adres
elektroniczny: http://krs.cors.gov.pl/ – umo˝liwiajàcy organowi adminis-
tracji weryfikacj´ danych o organizacji, jej celach statutowych oraz o oso-
bach umocowanych do podpisania wniosku
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UPRAWNIENIA ORGANIZACJI SPO¸ECZNEJ

prawo 
˝àdania 
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chce wziàç

udzia∏
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˝àdania
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� je˝eli w sprawie dzia∏a za nas pe∏nomocnik – do wniosku nale˝y do∏àczyç
pe∏nomocnictwo.

Uwaga! 

Na stronie internetowej www.otop.org.pl/ekointerwencje zamieÊciliÊmy
wzory wniosków, umo˝liwiajàcych organizacji spo∏ecznej korzystanie z upraw-
nieƒ przys∏ugujàcych jej w post´powaniu administracyjnym.

2.2.2. Wykazywanie interesu spo∏ecznego oraz zgodnoÊci celów
statutowych organizacji z przedmiotem post´powania 

Interes spo∏eczny (publiczny) 

KPA nie definiuje poj´cia interesu spo∏ecznego (publicznego).

Rozstrzyganie kwestii udzia∏u organizacji spo∏ecznej w post´powaniu admi-
nistracyjnym dotyczàcym innej osoby musi byç po∏àczone z rozwa˝eniem, czy
za tym udzia∏em przemawia interes spo∏eczny. Wniosek o dopuszczenie do
tego udzia∏u musi zatem zawieraç wszelkie argumenty za nim przemawiajàce
(wyrok NSA z dnia 20.03.2008 r., II OSK 264/07, LEX nr 504829).

Wykazaniu, ˝e w konkretnej sprawie za udzia∏em organizacji spo∏ecznej prze-
mawia interes spo∏eczny (publiczny) – poza samà intuicjà oraz poczuciem
praworzàdnoÊci i wspó∏odpowiedzialnoÊci za stan Êrodowiska naturalnego –
s∏u˝yç mogà poglàdy nauki prawa oraz orzecznictwo sàdów administracyjnych.

W orzecznictwie sàdowym nie ma sporu co do tego, ˝e udzia∏ organizacji eko-
logicznych w post´powaniach, których przedmiotem jest ochrona Êrodowiska,
uzasadniony jest ze wzgl´du na wag´ konstytucyjnej zasady kontroli spo∏ecznej.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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wyrok NSA TreÊç poj´cia interesu spo∏ecznego jest bowiem ciàgle zmieniajàcà 
z 4.12.2001 r. si´ kompozycjà ró˝norodnych wartoÊci spo∏eczeƒstwa w okreÊlo-
II SA 2464/00 nym czasie. Udzia∏ organizacji spo∏ecznej musi odpowiadaç 
LEX nr 81984 wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli spo∏ecznej nad

post´powaniem administracyjnym.

Wyrok NSA Instytucja podmiotów na prawach strony wprowadzona do KPA
z 15.06.2000 r. kolejnymi nowelizacjami mia∏a s∏u˝yç wzmo˝eniu ochrony 
II SA/Gd 790/98 interesu spo∏ecznego i praworzàdnoÊci.
LEX nr 44215

poradnik.qxd  4/13/10 12:49 PM  Page 45    (Black plate)



W interesie spo∏ecznym jest sprawowanie przez spo∏eczeƒstwo (organizacje
ekologiczne) kontroli nad prawid∏owoÊcià dzia∏aƒ podejmowanych w szcze-
gólnoÊci na terenie obszarów chronionych, tak˝e w szerszym zakresie ni˝
gwarantujà to przepisy o udziale spo∏eczeƒstwa, a tym bardziej w tych post´-
powaniach, w których ze wzgl´du na brak koniecznoÊci prowadzenia post´-
powania w sprawie SOOÂ lub OOÂ – nie jest przewidziany udzia∏ spo∏eczeƒstwa.

Nale˝y pami´taç jednak, ˝e w niektórych sprawach przepisy wy∏àczajà jaki-
kolwiek udzia∏ organizacji spo∏ecznych w post´powaniu.

W praktyce sàdów administracyjnych wykszta∏ci∏a si´ linia orzecznicza, zgod-
nie z którà fakt, i˝ inwestor dzia∏a w interesie spo∏ecznym, nie wy∏àcza istnie-
nia interesu spo∏ecznego po stronie organizacji ekologicznej. Interesy spo∏eczne
w przypadku ich wspó∏wystàpienia nie wykluczajà si´ – organizacja ekologiczna
mo˝e uczestniczyç w post´powaniu administracyjnym, którego przedmiot jest
zwiàzany z ochronà Êrodowiska tak˝e wtedy, kiedy inwestycja lub inne dzia-
∏anie realizowane jest w interesie spo∏ecznym (np. droga).

ZgodnoÊç celów statutowych z przedmiotem post´powania

Mi´dzy celami organizacji spo∏ecznej a przedmiotem sprawy administracyjnej
rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej musi istnieç zwiàzek mery-
toryczny o znaczeniu prawnym, a nie tylko faktycznym. 

W post´powaniach administracyjnych, w których wyst´puje aspekt ochrony
obszarów Natura 2000, czy szerzej – kwestie zwiàzane z ochronà Êrodowiska
– mogà wziàç udzia∏ organizacje, które w statucie majà wpisane cele zwiàzane
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wyrok WSA Wykluczyç nale˝y generalne za∏o˝enie, jakoby sprzeczne 
w Warszawie z interesem publicznym by∏oby dopuszczenie organizacji spo-
z 26.04.2007 r. ∏ecznej, która sprzeciwia si´ realizacji budynku mieszkalnego 
IV SA/Wa 741/06 wielorodzinnego, przez sam wzglàd na okolicznoÊç, i˝ szeroko 
LEX nr 3383170 rozumiany interes publiczny mo˝e przemawiaç za jego budowà.

W interesie publicznym pozostaje bowiem zarówno wspieranie
sprawnej realizacji budownictwa wielorodzinnego jak i zapew-
nienie, we w∏aÊciwym zakresie, ochrony Êrodowiska, w tym stan-
dardów jego jakoÊci. W pewnych przypadkach realizacja obu
celów mo˝e pozostawaç w sprzecznoÊci. Wobec jednak faktu,
i˝ oba cele mo˝na uznaç za publiczne, generalnie w post´po-
waniu mo˝liwe jest rozwa˝enie udzia∏u organizacji reprezentu-
jàcej ka˝dy z tych przeciwstawnych interesów.
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z ochronà Êrodowiska, ochronà przyrody, zrównowa˝onym rozwojem, ochronà
bioró˝norodnoÊci itp.

OkreÊlona w statucie organizacji spo∏ecznej jej dzia∏alnoÊç, a wi´c w istocie
cele organizacji spo∏ecznej, muszà byç w stopniu mo˝liwie Êcis∏ym okreÊlone
– tak, aby dawa∏y mo˝liwoÊç ustalenia, ˝e wià˝à si´ ÊciÊle z przedmiotem sprawy,
do udzia∏u, w której organizacja zamierza przystàpiç na prawach strony.

Majàc tak zakreÊlone cele statutowe – organizacje spo∏eczne spe∏niajà defi-
nicj´ organizacji ekologicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia
3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na
Êrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póên. zm., powo∏ywanej jako UOOÂ).

ORGANIZACJA EKOLOGICZNA
organizacja spo∏eczna, której statutowym celem jest ochrona Êrodowiska

Je˝eli mi´dzy celami statutowymi a przedmiotem sprawy nie ma zwiàzku,
nasza organizacja nie zostanie dopuszczona do udzia∏u w post´powaniu, 
w takiej sytuacji nie zostanie równie˝ uwzgl´dniony nasz wniosek o wszcz´cie
post´powania.

2.2.3. Poszczególne uprawnienia organizacji ekologicznej 
w post´powaniu administracyjnym

Art. 31 KPA:

Art. 31. § 1. Organizacja spo∏eczna mo˝e w sprawie dotyczàcej innej osoby
wyst´powaç z ˝àdaniem:

1) wszcz´cia post´powania;

2) dopuszczenia jej do udzia∏u w post´powaniu;

je˝eli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy prze-
mawia za tym interes spo∏eczny.

§ 2. Organ administracji publicznej, uznajàc ˝àdanie organizacji spo∏ecznej
za uzasadnione, postanawia o wszcz´ciu post´powania z urz´du lub o dopusz-
czeniu organizacji do udzia∏u w post´powaniu. Na postanowienie o odmo-
wie wszcz´cia post´powania lub dopuszczenia do udzia∏u w post´powaniu
organizacji spo∏ecznej s∏u˝y za˝alenie.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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§ 3. Organizacja spo∏eczna uczestniczy w post´powaniu na prawach strony.

§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynajàc post´powanie w sprawie
dotyczàcej innej osoby, zawiadamia o tym organizacj´ spo∏ecznà, je˝eli
uzna, ˝e mo˝e ona byç zainteresowana udzia∏em w tym post´powaniu ze
wzgl´du na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes spo∏eczny.

§ 5. Organizacja spo∏eczna, która nie uczestniczy w post´powaniu na pra-
wach strony, mo˝e za zgodà organu administracji publicznej przedstawiç
temu organowi swój poglàd w sprawie, wyra˝ony w uchwale lub oÊwiadcze-
niu jej organu statutowego.

2.2.3.1. Prawo ˝àdania wszcz´cia post´powania w sprawie innej
osoby (art. 31 § 1 pkt 1 KPA)

Prawo ˝àdania wszcz´cia post´powania w sprawie innej osoby umo˝liwia
organizacjom ekologicznym inicjowanie post´powaƒ w sprawach, w których
stwierdzi∏y one naruszenie przepisów ochrony Êrodowiska ewentualnie
równie˝ inne nieprawid∏owoÊci, które mogà zostaç usuni´te w toku takich
post´powaƒ, a tak˝e we wszystkich innych sytuacjach, je˝eli wymaga tego
interes publiczny.

Klasycznymi przyk∏adami, kiedy prawo ˝àdania wszcz´cia post´powania
okazuje si´ niezb´dne w dzia∏aniach organizacji ekologicznej na rzecz ochrony
obszarów Natura 2000 – sà sytuacje z art. 37 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220) – je˝eli dzia∏ania
mogàce znaczàco negatywnie oddzia∏ywaç na cele ochrony obszaru Natura
2000 lub obszar znajdujàcy si´ na Shadow List zosta∏y podj´te bez uzyskania
decyzji Êrodowiskowej wyra˝ajàcej zgod´ na takie dzia∏ania, niezgodnie z usta-
leniami planu zadaƒ ochronnych lub planu ochrony – organizacja ekologiczna
mo˝e ˝àdaç od regionalnego dyrektora ochrony Êrodowiska wydania decyzji
nakazujàcej natychmiastowe ich wstrzymanie i podj´cie w wyznaczonym ter-
minie niezb´dnych czynnoÊci w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego
obszaru, jego cz´Êci lub chronionych na nim gatunków.

O wszcz´ciu post´powania oraz o odmowie wszcz´cia organ administracji
rozstrzyga postanowieniem. Na postanowienie o odmowie wszcz´cia post´-
powania s∏u˝y za˝alenie. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania nie jest
zaskar˝alne.
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Najlepszym rozwiàzaniem jest po∏àczenie w jednym wniosku ˝àdania
wszcz´cia post´powania oraz dopuszczenia do udzia∏u we wszcz´tym post´-
powaniu.

Uwzgl´dnienie takiego wniosku umo˝liwia organizacji ekologicznej rozpo-
cz´cie post´powania w sprawie, w której z ró˝nych wzgl´dów uznaje ona za
stosowne podj´cie dzia∏aƒ przez organy administracji, a nast´pnie poprzez
udzia∏ w zainicjowanym przez siebie post´powaniu osiàgni´cie takiego roz-
strzygni´cia, które b´dzie najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony
obszarów Natura 2000.

2.2.3.2. Prawo ˝àdania dopuszczenia do udzia∏u w toczàcym si´
post´powaniu (art. 31 § 1 pkt 2 KPA)

Post´powania z udzia∏em spo∏eczeƒstwa (SOOÂ, OOÂ, ocena habitatowa)
wyczerpujà jedynie wàski wycinek spraw, z którymi przychodzi si´ mierzyç
organizacjom ekologicznym w codziennej praktyce dzia∏ania na rzecz zacho-
wania unikalnych walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000.

Cz´sto jest tak, ˝e nie wiemy, od czego zaczàç, problem, który si´ pojawia,
jest na tyle nowy, ˝e nie majàc doÊwiadczenia, brakuje nam koncepcji, w jaki
sposób dzia∏aç. 

Je˝eli sprawa jest w toku, to z doÊwiadczenia wynika, ˝e najlepiej zaczàç od
z∏o˝enia wniosku o dopuszczenie organizacji do toczàcego si´ post´powania. 

Przystàpienie do sprawy pozwala jednà r´k´ trzymaç na pulsie i przyglàdaç si´
dzia∏aniom inwestora (lub innego podmiotu operujàcego na obszarze Natura
2000 z zagro˝eniem dla jego integralnoÊci) oraz organu administracji, a drugà
r´kà kartkowaç przepisy lub telefonowaç do osób z wi´kszym doÊwiadczeniem.

Organizacja ekologiczna mo˝e przystàpiç do toczàcego si´ post´powania 
i braç w nim udzia∏ pod warunkiem, ˝e zostanie formalnie do takiego udzia∏u
dopuszczona. 

Organizacja ekologiczna mo˝e przystàpiç do post´powania ju˝ w I instancji,
a mo˝e te˝ dopiero z∏o˝yç wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powa-
niu II instancji. Jednak nie bioràc udzia∏u w post´powaniu I instancji, nie
mo˝e z∏o˝yç odwo∏ania od decyzji.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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Dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu wymaga wydania postanowienia.
Dopiero od chwili dor´czenia postanowienia o dopuszczeniu do udzia∏u w po-
st´powaniu organizacja spo∏eczna korzysta z praw strony w post´powaniu.

Wskazówka praktyczna:

Zdarza si´, ˝e organ z nami koresponduje, chocia˝ nie wyda∏ na nasz wniosek
postanowienia o dopuszczeniu do udzia∏u w post´powaniu. Mimo ˝e w niektó-
rych sprawach sàdy administracyjne przyjmowa∏y, ̋ e dorozumiane dopuszczenie
do udzia∏u w post´powaniu zast´puje postanowienie w tym przedmiocie, ze
wzgl´dów ostro˝noÊci procesowej domagajmy si´ jednak wydania postanowie-
nia! Mo˝e si´ bowiem zdarzyç, ̋ e mimo z∏o˝enia wniosku, mimo brania udzia∏u
w post´powaniu, czy to organ odwo∏awczy, czy to WSA uznajà, ˝e nasze czyn-
noÊci ze wzgl´dów formalnych by∏y bezskuteczne, bo podj´te przed wydaniem
postanowienia albo w ogóle bez wydania takiego postanowienia w sprawie.

Postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej do udzia∏u w post´-
powaniu jest niezaskar˝alne, co oznacza, ̋ e inwestor, czy inny podmiot, którego
dzia∏alnoÊç chcemy monitorowaç, bioràc udzia∏ w post´powaniu – nie mo˝e
procesowo zablokowaç naszego udzia∏u w sprawie.

Inaczej jest w przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia udzia∏u
organizacji w post´powaniu. Mamy wówczas prawo z∏o˝yç za˝alenie na takie
rozstrzygni´cie, a po wyczerpaniu toku instancji – s∏u˝y nam prawo wniesie-
nia skargi do sàdu administracyjnego.

Uprawnienia procesowe organizacji spo∏ecznych wyst´pujàcych jako pod-
mioty na prawach strony co do zasady sà analogiczne z uprawnieniami strony
(zobacz uprawnienia procesowe strony post´powania administracyjnego – poprzed-
nia cz´Êç poradnika), z niewielkimi wy∏àczeniami.

Organizacja ekologiczna – jako uczestnik post´powania na prawach
strony – nie mo˝e:

� ˝àdaç zawieszenia post´powania administracyjnego na podstawie art. 98
§ 1 KPA (zawieszenie fakultatywne);

� ˝àdaç umorzenia post´powania na podstawie art. 105 § 2 KPA (umorzenie
fakultatywne);

� byç stronà ugody administracyjnej (art. 114 KPA).
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Wy∏àczenia dotyczà uprawnieƒ zwiàzanych z dysponowaniem przedmiotem
post´powania. Poniewa˝ przedmiotem post´powania sà prawa materialne
stron, tylko one mogà decydowaç o tych prawach, jak równie˝ o czynnoÊciach
procesowych zale˝nych wy∏àcznie od uznania stron.

2.2.3.3. Prawo ˝àdania zawiadomienia o post´powaniu, 
w którym organizacja chce wziàç udzia∏ 

Prawo ˝àdania zawiadomienia o post´powaniu, w którym organizacja chce
wziàç udzia∏ na podstawie art. 31 § 4 KPA, jest na tyle rzadko stosowane, ˝e
niektórzy komentatorzy uznajà ten artyku∏ za przepis „martwy”. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e art. 31 § 4 KPA formalnie zapewnia organizacjom jedynie
prawo oczekiwania na takie zawiadomienie. 

Je˝eli jednak uprawnienie do biernego oczekiwania zdynamizujemy i zamiast
czekaç na aktywnoÊç organu sami zwrócimy si´ do niego z wnioskiem o to,
aby niezw∏ocznie zawiadomi∏ naszà organizacj´ o wszcz´ciu post´powania, co
do którego mamy sygna∏, i˝ wkrótce zostanie zainicjowane – uzyskujemy gwa-
rancj´, ˝e zawiadomienie takie do nas dotrze i b´dziemy si´ mogli do niego
w∏àczyç (z∏o˝yç wniosek o dopuszczenie do udzia∏u w post´powaniu) na naj-
wczeÊniejszym etapie. 

2.2.3.4. Prawo przedstawienia poglàdu w sprawie 

Na podstawie art. 31 § 5 KPA organizacja ekologiczna mo˝e przedstawiç
poglàd w sprawie za zgodà organu prowadzàcego post´powanie. Formalnie,
najpierw nale˝y zwróciç si´ o zgod´, a po wydaniu przez organ postanowienia
ze zgodà, przedstawiç poglàd na spraw´. Podobnie jak w przypadku prawa do
zawiadomienia o post´powaniu, w którym organizacja chce wziàç udzia∏, orga-
nizacje ekologiczne rzadko korzystajà z tego uprawnienia, a szkoda. 

Wprawdzie przedstawienie poglàdu w sprawie wymaga zgody organu prowa-
dzàcego post´powanie, ale warto si´ o nià zwracaç, poniewa˝ poglàd w spra-
wie mo˝e byç przedstawiony tak˝e w tych post´powaniach, w których wyklu-
czony jest czynny udzia∏ organizacji ekologicznej na prawach strony. Insty-
tucja poglàdu w sprawie umo˝liwia wi´c przedstawienie stanowiska w sprawie,
w której ze wzgl´dów formalnych nie weêmiemy udzia∏u (np. w sprawie wyda-
nia pozwolenia na budow´).

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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Poglàd w sprawie powinien zostaç wyra˝ony w formie, jakà przewiduje statut
naszej organizacji dla sk∏adania oÊwiadczeƒ woli (np. uchwa∏a zarzàdu, oÊwiad-
czenie podpisane przez umocowanych jego cz∏onków).

Wskazówka praktyczna:

Wyst´pujàc z wnioskiem o zgod´ na wyra˝enie poglàdu w sprawie, za∏àczmy
do niego od razu oÊwiadczenie, które nasz poglàd wyra˝a. Formalnie wyra-
˝enie poglàdu b´dzie w takiej sytuacji przedwczesne, ale dzi´ki takiemu
dzia∏aniu mo˝emy nasz poglàd „przemyciç” do akt sprawy niezale˝nie od
tego, czy organ formalnie zgodzi si´ na jego przedstawienie. 

Poglàd wyra˝ony w sprawie nie jest wprawdzie formalnie wià˝àcy dla
organu administracji, ale dzi´ki art. 7 KPA (zasada prawdy obiektywnej) 
i wynikajàcemu z niego nakazowi rozwa˝enia wszystkich dowodów zgro-
madzonych w sprawie oraz wyjaÊnienia wszystkich wàtpliwoÊci, mo˝emy
poprzez t´ instytucj´ wykazaç punkty krytyczne post´powania, wàtpliwoÊci
nasze i spo∏eczeƒstwa, a nawet spróbowaç podwa˝yç niektóre czàstkowe
rozstrzygni´cia w sprawie (np. zwracajàc si´ do organu o rozwa˝enie mo˝li-
woÊci wszcz´cia z urz´du post´powania w sprawie tego z zaskar˝alnych
postanowieƒ, które uznajemy za ra˝àco naruszajàce prawo).

Poglàd w sprawie b´dzie mia∏ w opisanej sytuacji charakter zbli˝ony do wnios-
ków lub uwag sk∏adanych w post´powaniach prowadzonych z udzia∏em
spo∏eczeƒstwa.

2.2.4. Post´powania administracyjne, w których udzia∏ organizacji
spo∏ecznych zosta∏ wy∏àczony 

Polski ustawodawca, w przeciwieƒstwie do wspólnotowego, uznaje niestety
cz´sto udzia∏ organizacji ekologicznych w post´powaniach administracyjnych
za „z∏o konieczne”, „barier´ inwestycyjnà”, „g∏ówny powód opóênieƒ w re-
alizacji najwa˝niejszych dla kraju inwestycji infrastrukturalnych”.

Kierujàc si´ tego typu „filozofià” w ostatnich latach w szeregu post´powaƒ, 
w których prawo wspólnotowe nie zabezpiecza udzia∏u spo∏eczeƒstwa, nasz
ustawodawca wyeliminowa∏ mo˝liwoÊç udzia∏u organizacji ekologicznych.
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Uwaga! 

Udzia∏ organizacji ekologicznych jest wy∏àczony tylko w tych sprawach, w sto-
sunku do których przepisy wprost przewidujà taki wyjàtek (stwierdzajà, i˝
w danej sprawie nie stosuje si´ art. 31 KPA).

2.3. Prawo organizacji ekologicznych do sàdu 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.) w art. 50 uzale˝nia upraw-
nienie organizacji spo∏ecznej do wniesienia skargi do wojewódzkiego sàdu
administracyjnego od:

� wczeÊniejszego jej udzia∏u w post´powaniu administracyjnym;

� zgodnoÊci celów statutowych z przedmiotem post´powania.

Uprawnienia strony post´powania administracyjnego i uczestnika na prawach strony
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POST¢POWANIA, W KTÓRYCH
WY¸ÑCZONO CZYNNY UDZIA¸

ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
PODSTAWA PRAWNA WY¸ÑCZENIA

wydawanie pozwoleƒ na wprowadzanie art. 185 ust. 2 i art. 181 ust. 1 pkt 2 Ustawy
gazów lub py∏ów do powietrza z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150, z póên. zm.)

wydawanie pozwoleƒ wodnoprawnych art. 127 ust. 8 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.,
Nr 239, poz. 2019, z póên. zm.)

wydawanie zezwoleƒ na wytwarzanie art. 181 ust. 1 pkt Ustawy Prawo ochrony 
odpadów Êrodowiska

wydawanie pozwoleƒ na budow´ art. 28 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.) 

– z wyjàtkiem post´powania w sprawie
pozwolenia na budow´ wymagajàcego
udzia∏u spo∏eczeƒstwa zgodnie z prze-
pisami Ustawy o udost´pnianiu infor-
macji o Êrodowisku i jego ochronie,
udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êro-
dowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania
na Êrodowisko.
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We wczeÊniejszej cz´Êci poradnika zwrócono uwag´, i˝ wyjàtek od tej zasady
przewiduje art. 44 ust. 3 UOOÂ, który stwierdza, ˝e w post´powaniu pro-
wadzonym z udzia∏em spo∏eczeƒstwa (SOOÂ, OOÂ, ocena habitatowa)
organizacja ekologiczna mo˝e wnieÊç skarg´ tak˝e wówczas, kiedy nie bra∏a
udzia∏u w post´powaniu administracyjnym.

Poniewa˝ ten korzystny wyjàtek nie jest zbyt szeroki – dla organizacji ekolo-
gicznych, które przewidujà, i˝ dane post´powanie mo˝e si´ zakoƒczyç roz-
strzygni´ciem nietrafnym, niezgodnym z prawem ochrony Êrodowiska, szkod-
liwym dla zachowania integralnoÊci obszaru Natura 2000 – rekomendowanym
rozwiàzaniem jest wzi´cie formalnego udzia∏u w sprawie. 

Nawet je˝eli w I instancji nie wykazaliÊmy si´ aktywnoÊcià, w sprawie, w której
s∏u˝à nam okreÊlone uprawnienia procesowe – czasami mo˝emy podjàç sku-
teczne dzia∏ania nawet „za pi´ç dwunasta” i w∏àczyç si´ do post´powania
przed II instancjà.

54

Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000. Praktyczny poradnik
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