
      Poczesna, dnia 22.01.2015r.                                                                                       

Nr GIZ.6220.19.2014.AM 
                

 

Postanowienie  
 

 

 Na podstawie art. 31 § 1 pkt. 2 i § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z  2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 44 

oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia 

Inicjatywa Obywatelska w Gminie Poczesna reprezentowanego przez radcę prawnego Artura Pijet, 

wniesionego w dniu 12.01.2015r. w sprawie o dopuszczenie tejże organizacji społecznej do udziału 

w toczącym się postępowaniu administracyjnym. 

 

postanawiam 

 

 odmówić dopuszczenia na prawach strony Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska  

w Gminie Poczesna do udziału w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana 

Wojciecha Gajeckiego pełnomocnika Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J., w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości 

Zawodzie, gmina Poczesna, na działce o nr ewid. 426/1 k. m. 9 obręb Zawodzie. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska w Gminie Poczesna reprezentowane przez radcę 

prawnego Artura Pijet pismem z dnia 8.01.2015r. ( data wpływu do U.G. 12.01.2015r. ) wniosło  

o dopuszczenie Stowarzyszenia na prawach strony w postępowaniu o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości 

Zawodzie, gmina Poczesna, na działce o nr ewid. 426/1 k. m. 9 obręb Zawodzie. 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) organizacje ekologiczne, które powołując się 

na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym 

udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową 

w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem 

wszczęcia tego postępowania.  

W/w przepis obowiązuje od  1.01.2015 r.  

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Odlewni Żeliwa Simiński – Ordon Sp. J. 

przy ul. Jałowcowej 12 w miejscowości Zawodzie, gmina Poczesna, na działce o nr ewid. 426/1  

k. m. 9 obręb Zawodzie zostało wszczęte w dniu 11.12.2014r.  

Zgodnie z rejestrem stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Częstochowie Stowarzyszenie 

Inicjatywa Obywatelska w Gminie Poczesna zostało utworzone 25.07.2014r.  

Biorąc pod uwagę powyższe Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska w Gminie Poczesna 

nie prowadzi działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska przez minimum 12 miesięcy 

przed dniem wszczęcia tego postępowania.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji. 



Pouczenie 

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Poczesna w terminie 7 dni  

od daty jego doręczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wojciech Gajecki (pełnomocnik) ul. Dekabrystów 41, 42 – 200 Częstochowa 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235  

 z późn. zm.) 

3.  Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska w Gminie Poczesna Al. Kościuszki 7 lok. 7,  

42 – 202 Częstochowa 

4.  BIP, tablica U.G. Poczesna i U.G. Kamienica Polska,  miejsce planowanej inwestycji. 

5. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogórska 15a, 42-200 Częstochowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


