
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
AU-02-2.6730.2.1497.201l.AKW Kraków, dnia 01.09.2011

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 31 § l i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zmianami)

po rozpoznaniu wniosku Stowarzyszenia „Obrońcy Ogrodów im. Polskich
Kombatantów", 31-450 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 10/19
zdnia08.08.2011r.,
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami
usługowymi i garażami podziemnymi na dz. 755/1, obr. 4 Śródmieście, przy ul.
Seniorów Lotnictwa w Krakowie"

postanawia się dopuścić organizację do udziału w postępowaniu jw.

UZASADNIENIE

W dniu 08.08.201 Ir. do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wpłynął wniosek
Stowarzyszenia „Obrońcy Ogrodów im. Polskich Kombatantów", 31-450 Kraków, ul.
Seniorów Lotnictwa 10/19, o dopuszczenie do udziału w charakterze podmiotu na prawach
strony w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego jw.
W uzasadnieniu wniosku Stowarzyszenie wskazało na cel statutowy, jakim jest między
innymi „obrona terenów zielonych znajdujących się w Krakowie przy ul. Seniorów Lotnictwa
10 na działce 755/1 obr. 4 Śródmieście oraz przeciwdziałanie zamiarom Spółdzielni
Mieszkaniowej Domy Pogodnej Jesieni przeznaczenia terenów zielonych pod zabudowę
mieszkaniową", zaś wśród form działania wskazano między innymi „udział w
postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko
naturalne, składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do decyzji
administracyjnych mających wpływ na środowisko".

Po przeanalizowaniu argumentów wskazanych przez wnioskujące Stowarzyszenie
o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu pod kątem dyspozycji art. 31 § l i 2 k.p.a.,
stwierdzić należy co następuje:

Zgodnie z art. 31 § l k.p.a. dopuszczenie podmiotu do udziału w postępowaniu
w charakterze podmiotu na prawach strony następuje wtedy, gdy jest to uwzględnione celami
statutowymi organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Obie w/w przesłanki
muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z § 7 Statutu Stowarzyszenia „Obrońcy Ogrodów im. Polskich
Kombatantów", jest m.in. obrona terenów zielonych znajdujących się w Krakowie przy ul.
Seniorów Lotnictwa 10 na działce 755/1 obr. 4 Śródmieście oraz przeciwdziałanie zamiarom
Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Pogodnej Jesieni przeznaczenia terenów zielonych pod
zabudowę mieszkaniową.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi przy ul.
Seniorów Lotnictwa w Krakowie realizowane jest na terenie działki 755/1 obr. 4 Śródmieście,
która obecnie użytkowana jest jako zagospodarowany i urządzony teren zieleni rekreacyjnej.



Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, biorąc pod uwagę charakter terenu, na którym
ma być realizowane przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne, uznać należy, że
Stowarzyszenie „Obrońcy Ogrodu im. Polskich Kombatantów" występując z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony spełniło
wymagania określone w art. 31 § l pkt. 2 k.p.a., tj. udział organizacji w postępowaniu zgodny
z celami statutowymi organizacji.

Jednocześnie z uwagi na charakter inwestycji oraz teren, na którym przedmiotowa
inwestycja ma być realizowana, stwierdzić należy, że udział organizacji społecznej w tego
typu postępowaniu uznać należy za celowy również z punktu widzenia interesu społecznego

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.
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