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WNIOSEK
Na podstawie art. 31 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Towarzystwo na Rzecz Ochrony
Przyrody wnosi o dopuszczenie go do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie
usunięcia 16 drzew z terenu przy ul. Kobierzyńskiej 165 dz. nr 160/21 obr. 34 Podgórze.

UZASADNIENIE
Celem Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody jest, zgodnie z §6 statutu ochrona przyrody, ochrona
środowiska, zwiększanie społecznego udziału w podejmowaniu decyzji. Towarzystwo realizuje swój cel m.in.
poprzez podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz ochrony przyrody oraz formułowanie publicznych opinii
i ocen dotyczących środowiska.
Udział Towarzystwa w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie uzasadniony jest celem
statutowym stowarzyszenia ochroną przyrody
Za dopuszczeniem Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody do udziału w przedmiotowym postępowaniu
przemawia również interes społeczny. Interes społeczny ma miejsce „gdy skutki decyzji wpływać będą na sytuacje
prawna nie tylko strony, ale także innych podmiotów na otoczenie” (B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie
administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa 2003. str.151). Ponieważ wycinki drzew budzą kontrowersje
społeczne, w interesie społecznym jest wydanie decyzji w oparciu o jak najpełniejszą dokumentację i rozpatrzenie
argumentów wszystkich zainteresowanych wydawaną decyzją.
Wszelkie sprawy dotyczące wycięcia drzew dotyczą interesu społecznego ze względu na społeczną rolę drzew w
oczyszczaniu powietrza i kształtowaniu mikroklimatu oraz krajobrazu, wpływu na stan finansów publicznych
(opłata za wycięcie drzew).
Również w związku z licznymi opiniami mieszkańców Krakowa nt. nadmiernej ilości wycinanych drzew
wskazany jest udział niezależnej organizacji w postępowaniu jako społecznego strażnika prawidłowo
prowadzonego postępowania.
W związku z powyższym spełnione są przesłanki określone w art. 31§1.1 Kodeksu postępowania
administracyjnego i uzasadniony jest udział naszej organizacji w postępowaniu na prawach strony.
Załącznik:
- Oświadczenie prezesa Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody (uwaga! Jeżeli zgodnie ze statutem
organizacji dla ważności dokumentów wymagana jest wieksza liczba podpisów członków zarządu
załączamy oświadczenie zarządu)
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Zgodnie z art. 1 Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców,
art. 220. § 1, § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
oświadczam, że
• Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nr
KRS 0000047970,
• Celami działalnosci Towarzystwa są: ochrona przyrody, środowiska, zwierząt, krajobrazu,
wartości kulturowych, pobudzanie aktywności lokalnej oraz zwiększanie społecznego udziału w
podejmowaniu decyzji
• Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
• Dla ważności pism Towarzystwa, w przedmiocie innych niż obowiązki majątkowe, wymagany
jest podpis prezesa lub wiceprezesa
• Prezesem Towarzystwa jest Mariusz Waszkiewicz (uwaga! Jeżeli zgodnie ze statutem organizacji
dla ważności dokumentów wymagana jest wieksza liczba podpisów członków zarządu lub organizację
będą reprezentowali inni niż prezes członkowie zarządu to wymieniamy skład zarządu)

• Organ administracji (Prezydent Miasta Krakowa) jest w posiadaniu statutu Towarzystwa
(Wydział Spraw Społecznych otrzymuje za pośrednictwem Krajowego Rejestru Sądowego statut
stowarzyszenia celem wniesienia swoich uwag)
• Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia

