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POSTANOWIENIE

Napodstawieart.31 § 2 w zw.Zart.3I § 1ustawy zdńa14częrwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku
Stowarzyszenia MODrzew
Monitoring Obywatelski Drzew ul. Gdńska 5, 85-005
Bydgoszcz

-

postanawiam
dopuścićStowarzyszenie MODrzęw - Monitoring Obywatelski Drzew ul. Marcinkowskiego
11/3, 85-005 Bydgoszcz, do udziału na prawach strony wpostępowaniu administracyjnym
w sprawie wydania decyzji administracyjnej dot. zezwolęnia na usunięcie drzew na terenie
nieruchomościnr 716, obręb 0202przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy.

uzasadnienie

W dniu 28 pńdziemika

2020 r. Marszałek Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego
Toruniu wydał decyzję administracyjną doĘczącą zezwolęńa oraz odmowy wydania
zęzwolenia na wycinkę drzew na dzińcę onr ew. 716, obręb 0202 wmiejscowości
Bydgoszcz. Pismem zdnia 12 listopada 2020 r., wpłynęłoodwołanie od decyzji nr ŚCIIL7120.4.5L2020 za pośrednictwem Marszńka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do
S amorządowe go Kole gium Odwoławc ze go w Toruniu.

w

W dniu 15 stycznia 202l r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu wydało decyĄę
uchylającą zaskarżonądecyĄę w punkcie 7 i ptzekazało do ponownego rozpatrzeniaprzez
organ pierwszej instancj i.
W dniu 22 stycznia 202I r. do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódźwa KujawskoPomorskiego wpłynąłwniosek Stowarzyszenia MODtzew - Monitoring Obywatelski Drzew,
o dopuszczenie do udziału w w/w postępowaniu na prawach strony.

Zgodnie zart. 3l § 1 i 2 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postąlowania
administracyjnego (Dz. U. z2020 r. poz. 256), rwanej dalej ,,Kpd', organ administracji
publicznej postanawia o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziaŁu w postępowaniu
w sprawie dotyczącej innej osoby, jeżeIi jest to uzasadnione celami statutowymi tej
orgarizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W świetledefinicji zawartej w art. 5 §
2 pkt 5 Kpa, ptzez organizację społeczną rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe,
spółdzielcze i inne organizacje społeczne.

Na gruncie przepisu art.31 § 1Kpa, dopuszczenie organizacji społecznej do

udziaŁu
w postępowaniu administracyjnym vzależnione jest od łącznego spełnienia ttzęchprzesłanek:

1) prowadzone postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowią7ków organizacji
społecznej, leczpraw i obowią7ków ,,innej osoby" czyli strony tego postępowania;
2) dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest uzasadnione celami statutowymi organizacji
społecznej;
3) za dopuszczęnięm do udziału w postępowariuprzemawia interes społeczny.

Po przeanalizowaniu wniosku Stowarzyszenia MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew
z dnia 22 stycznia 2020 r.) na|eży 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 obowiąków ww. organizacji społecznej.

We wniosku wskazano, iZZądanie jest zgodne zregulaminowymi celami działalności

stowarzyszenia, określonymi w zńączonym do wniosku Regulaminie. Jednym z głównych
celów stowarzyszenia jest zgodnie z § 7 regulaminu działalnośćz zal<ręsu ekologii i ochrony
zwierz$ oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zgodnie z § 8 regulaminu stowarzyszenie
realizĄe swoje cele m.in. przez monitoring podmiotów wnioskujących i podejmujących
decyzj e zńązane z wy ciltką drzew.

Stwierdzono również, iżza udziałęm stowarzyszenia wpostępowaniu przemawia wńny
interes społeczny mający na celu zapewnienie maksymalnej ochrony środowiska w zńryku
zrealizacjąprzedsięwzięcia, które może znacząco na nie oddzińywać.
Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew jest orgańzacjąekologiczną
gdyż jednym z jej statutołvych celów jest ochrona środowiska.

Mając pov,ryższenauwadzena|eży stwierdzić, iżdopuszczenie do udziŃuwprzedmiotowym
postępowaniu ww. stowarzyszenia jest uzasadnione celami statutowymi organizacjt
społecznej, jako że istnieje bezpośredni merytoryczny zńązek między przedmiotem
prowadzonego postępowania, a celami statutowymi, zaśjego działalnośćściśle
wią7e się
z pr ze dmiotem sprawy or az pr zemawia za Ę m także interes społeczny,
W tym stanie rzeczy nalężŃo postanowió jak w sentencji.
Zgodńe z art. 31 § 2 Kpa na niniejsze postanowienie nie służyzużalenie.
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