
 

Reguły, dnia 15 września 2022 r. 

 OŚ.6220.11.2022 

 

 

 

POSTANOWIENIE  

 

Na podstawie art. 31 § 2 w zw. z art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku Fundacji Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa 

postanawiam 

dopuścić Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa,  

do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji 

administracyjnej dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo-

produkcyjno-usługowej z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości 

Reguły, gm. Michałowice na działce o nr ew. 385 i części działek o nr ew. 380, 381, 382, 383, 384, 386, 
387, 390, 391, 392 obręb 0013 Reguły” 

 

Uzasadnienie 

 W dniu 15 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynął wniosek Fundacji Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej, o dopuszczenie do udziału w w/w postępowaniu na prawach strony. Zgodnie  

z art. 3l § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 735), zwanej dalej ,,Kpa”, organ administracji publicznej postanawia o dopuszczeniu organizacji 

społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby, jeżeli jest to uzasadnione 
celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W świetle definicji 

zawartej w art. 5 § 2 pkt 5 Kpa, przez organizację społeczną rozumie się organizacje zawodowe, 

samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Na gruncie przepisu art. 31 § 1 Kpa, 
dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest od 

łącznego spełnienia trzech przesłanek:  

1) prowadzone postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowiązków organizacji społecznej, 

lecz praw i obowiązków ,,innej osoby" czyli strony tego postępowania;  

2) dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest uzasadnione celami statutowymi organizacji 

społecznej;  

3) za dopuszczeniem do udziału w postępowaniu przemawia interes społeczny.  

 Po przeanalizowaniu wniosku Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej z dnia 15 sierpnia 2022 r. 
należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające dopuszczenie ww. Fundacji do udziału na 

prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Postępowanie prowadzone  
w sprawie wydania decyzji nie dotyczy praw i obowiązków ww. organizacji społecznej.  
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 We wniosku wskazano, iż żądanie jest zgodne z regulaminowymi celami działalności Fundacji, 

określonymi w dołączonym do wniosku Regulaminie. Jednym z celów Fundacji jest zgodnie  

z rozdziałem 3 – organizowanie działalności wpływającej na rozwijaniu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa oraz promowanie ekologicznego budownictwa i planowania przestrzennego. 

 Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie jest organizacją ekologiczną, gdyż jednym  

z jej statutowych celów jest organizowanie niezależnych placówek badających stan środowiska 
naturalnego. Fundacja prowadzi działalność powyżej 12 miesięcy przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania. 

 Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 

postępowaniu ww. Fundacji jest uzasadnione celami statusowymi organizacji społecznej, jako  

że istnieje bezpośredni merytoryczny związek między podmiotem prowadzonego postępowania,  

a celami statutowymi, zaś jego działalność wiąże się z przedmiotem sprawy oraz przemawia za tym 

także interes społeczny. 

 W tym stanie rzeczy należało postanowić jak w sentencji. 

 Zgodnie z art. 31 § 2 Kpa na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.  Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie, 

2.  Aleksandra Wieczorek, EkoNorm Pro Sp. z o.o. Sp. K. – pełnomocnik Space2Designe Sp. z o.o. Sp. K., 

3. Stowarzyszenie Za Pruszków! 

4.  Strony postępowania - zgodnie z art. 49 Kpa, 

5.  Tablica ogłoszeniowa Urzędu Gminy Michałowice, 
6.  aa. 


