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P O S T A N O W I E N I E 
 

 

Na podstawie art. 31 § 1 pkt. 2 i § 2, art. 142  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn zm.) oraz art. 44 

ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2013 r. 1235 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie 

„Budowa nowego połączenia miasta Nowy Sącz i Stary Sącz – jako alternatywy dla 

dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87” realizowanego w części na terenie zamkniętym 

PKP, 

po rozpatrzeniu 

 

wniosku z dnia 24 sierpnia 2015 r., znakCZT-TPK-MŁP-1009-AŁ P. Krzysztofa Rytel Prezesa 

Zarządu Fundacji CZT  w sprawie uznania Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu  za 

stronę postępowania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa nowego 

połączenia miasta Nowy Sącz i Stary Sącz – jako alternatywy dla dotychczasowego przebiegu 

drogi krajowej nr 87” realizowanego  w części na terenie zamkniętym PKP 

 

p o s t a n a w i a m 

 

uznać za stronę postępowania administracyjnego Centrum Zrównoważonego Transportu                    

z siedzibą w Warszawie, ul.  Żurawia 43. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W dniu 02 września 2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

wpłynął wniosek Fundacji Centrum Zrównoważonego Rozwoju jako organizacji zajmującej się 

ochroną środowiska, w sprawie dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu administracyjnym 

dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie: „Budowa nowego połączenia miasta Nowy Sącz i Stary Sącz – jako 

alternatywy dla dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 87”, realizowanego w części na 

terenie zamkniętym PKP, którego Inwestorem jest Prezydent Miasta Nowego Sącza 
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Wyżej wymieniona Fundacja w przedłożonym wniosku o dopuszczenie do udziału                            

w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie złożyła również oświadczenie, że 

jednym z jej celów statutowych  jest działanie na rzecz ochrony środowiska w transporcie. 

Fundacja oświadczyła także, że 21 listopada 2013 r. została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego (Nr KRS: 486193). 

 Złożone oświadczenie jest zgodne z informacjami zawartymi w KRS w zakresie 

działalności Fundacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz  z § 5 pkt 1 statut  Fundacji 

(zamieszczonego na stronie WWW.transportpodkontrola.pl), z którego wynika, że jednym z celów 

Fundacji  jest działanie na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego tj. na rzecz kształtowania                          

i eksploatacji systemów transportowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Należy 

zatem uznać iż Fundacja ta działa w interesie społecznym. 

 Na podstawie z art. 31 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) organizacja społeczna może w sprawie 

dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu.                 

W myśl art. 31 § 2 cytowanego Kodeksu, organ administracji publicznej, uznając żądanie 

organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub                     

o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. 

 Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) organizacje 

ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestnictwa                               

w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach 

strony.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji  

 

                                                        POUCZENIE 

 

 

      Od niniejszego postanowienia stronom nie przysługuje zażalenie. Strona może zaskarżyć 

niniejsze postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji. 

 z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie 

(-) 
mgr inż. Małgorzata Rusin 

Główny Specjalista Wydziału Spraw terenowych w 
Starym Sączu 

 

Otrzymują:  
1. P. Krzysztof  Rytel, Centrum Zrównoważonego Transportu, 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43 

2. P. Jarosław Ślęzak,  Sweco Polska Sp. Z o.o.,  31-542 Kraków, ul. Mogilska 25 – pełnomocnik 

Prezydenta Miasta Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, 

3. Strony postępowania – przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa, 

4. ST.II a/a 

 

http://www.transportpodkontrola.pl/

