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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) po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Za Pruszków!, 
ul. Kręta 11; 05-800 Pruszków,  

postanawiam 

dopuścić Stowarzyszenie Za Pruszków! ul. Kręta 11, 05-800 Pruszków, do udziału na prawach strony  
w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej 

przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu jednorodzinnych budynków mieszkalnych  

z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 411/1, 412, 413, 414 i 415 w Nowej Wsi 
przy ul. Spacerowej, gm. Michałowice 

 

Uzasadnienie 

 W dniu 9 maj 2022 r. do Urzędu Gminy Michałowice wpłynął wniosek Stowarzyszenia  

Za Pruszków! za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  

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 Stowarzyszenia Za Pruszków! z dnia 31 marca 2022 r. należy 

stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające dopuszczenie ww. stowarzyszenia 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 

stowarzyszenia, określonymi w dołączonym do wniosku Regulaminie. Jednym z celów stowarzyszenia 

jest zgodnie z § 4 ust. 1 lit. h ochrona obiektów cennych ze względów kulturowych, historycznych lub 
przyrodniczych. Zgodnie z §5 pkt. 2 regulaminu stowarzyszenia realizuje swoje cele m.in. poprzez 

monitoring społeczny działania władz samorządowych i innych instytucji publicznych. 

 Stowarzyszenie Za Pruszków! jest organizacją ekologiczną, gdyż jednym z jej statutowych celów jest 
ochrona obiektów przyrodniczych. 

 Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 
postępowaniu ww. stowarzyszenia 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. Stowarzyszenie Za Pruszków! 

2. Marek Witwera – wnioskodawca, 

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

3. aa. 

 
 

 
 


