
Maków Mazowiecki, dnia 2 września 2021 roku

BURMISTRZ MIASTA 
Maków Mazowiecki 

woj. mazowieckie

WIK.6220.3.2021.MW(31)

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - dalej Kpa

zawiadamiam
o wydaniu w dniu 2 września 2021 roku postanowienia Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

Nr WIK.6220.3.2021.MW(30) o niedopuszczeniu na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND 

AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. 3 Maja 11, poste restante 17, 06-300 Przasnysz do 

udziału w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek właścicieli nieruchomości w dniu 

13 maja 2021 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu metali żelaznych i kolorowych na działkach 

nr ew. 269/1 i 268/3 w Makowie Maz. przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża”, którego treść podaję 

poniżej.

Art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 

247 z późn. zm.) stanowi, iż jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji 

publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się 

za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne 

ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. BURMKTRZa

mer Aneta ''AwJda Dąbrowska 
zastępca Burmistrza

Otrzymują: /

1. Strony postępowania poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 6.

2. a/a



BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki

woj. moZow;goK:e

WIK.6220.3.2021.MW(30)

Maków Mazowiecki, dnia 2 września 2021 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 w zw. z art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - dalej Kpa po rozpatrzeniu wniosku o dopuszczenie na 

prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, 

uL 3 Maja 11, poste restante 17, 06 - 300 Przasnysz do toczącego się postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta Maków 

Mazowiecki

postanawia

odmówić dopuszczenia na prawach strony organizacji ekologicznej GRAND AGRO Fundacji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, ul. 3 Maja 11, poste restante 17, 06-300 Przasnysz do udziału w postępowaniu 

administracyjnym wszczętym na wniosek właścicieli nieruchomości w dniu 13 maja 2021 roku 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Uruchomieniu punktu skupu złomu metali żelaznych i kolorowych na działkach nr ew. 269/1 

i 268/3 w Makowie Maz. przy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża”.

UZASADNIENIE

W dniu 15 sierpnia 2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek (zarejestrowany w systemie 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dnia 16 sierpnia 2021 roku) z dnia 25 lipca 2021 roku 

GRAND AGRO Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego o dopuszczenie na prawach strony do 

udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu skupu złomu metali żelaznych 

i kolorowych na działkach nr ew. 269/1 i 268/3 w Makowie Maz. przy ul. Duńskiego Czerwonego 

Krzyża”. Fundacja jako podstawę prawną dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony 

wskazała art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

środowisko - w przypadku obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisku, 

w przeciwnym razie art. 31 § 1 pkt 2 Kpa.

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 Kpa: organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby 

występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżełi jest to uzasadnione celami 

statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

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



środowisko: 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. Przepisu art. 31 § 4 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Rzeczony przepis nie ma zastosowania 

w przedmiotowej sprawie, ponieważ prowadzone postępowanie nie wymaga udziału społeczeństwa.

Wobec powyższego, wniosek został rozpatrzony w oparciu o przepisy art. 31 § 1 pkt 2 Kpa.

Fundacja w uzasadnieniu wniosku wskazała, iż zgodnie z paragrafem 7 statutu GRAND AGRO Fundacji 

Ochrony Środowiska Naturalnego jednym z ważniejszych elementów działania fundacji jest czynny 

udział w postępowaniach, w których wydawane są decyzje ingerujące w środowisko naturalne. 

W związku z powyższym fundacja GRAND AGRO pragnie mieć zapewnioną możliwość weryfikacji 

procesu administracyjnego oraz planów przedłożonych przez inwestora we wzmiankowanym terenie, 

a także móc wnieść swoje ewentualne uwagi co do procesu.

Z uwagi na braki we wniosku, Fundacja pismem Nr WIK.6220.3.2021 ,MW(28) z dnia 23 sierpnia 2021 

roku została wezwana do wskazania interesu społecznego. W dniu 23 sierpnia 2021 roku do tutejszego 

Urzędu wpłynęło uzupełnienie wniosku, w którym wskazano, iż uruchomienie punktu złomu metali 

żelaznych i kolorowych na działkach nr ew. 269/1 i 268/3 w Makowie Maz. przy ul. Duńskiego 

Czerwonego Krzyża jest bardzo istotnym elementem infrastruktury miasta dotyczącym głęboko ekologii 

jak i ekosystemu w terenie, w którym ma się odbywać składowanie zbieranych odpadów. Potrzeba 

istotnego zaangażowania organizacji ekologicznych wypływa z troski społeczeństwa, które angażuje 

takie organizacje społeczne jak Fundacja Grand Agro w proces analizowania wpływu danej inwestycji 

na ekosystem i dóbr ostań mieszkańców okolicznych, którzy proszą w mailach, aby ich reprezentować.

W ocenie organu Fundacja nie spełniła jednej z przesłanek określonej w art. 31 § 1 pkt 2 Kpa tj. istnienia 

interesu społecznego, determinującej dopuszczenie jej do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Przedstawiony przez Fundację interes społeczny ma charakter ogólny. Brak jest konkretnych informacji, 

wskazujących, na który komponent środowiska planowana inwestycja ma szczególnie oddziaływać 

i w jaki sposób Fundacja zamierza go chronić. Ponadto Fundacja nie określiła w jaki sposób rzeczone 

przedsięwzięcie ma wpływać na dobrostan mieszkańców.

Stanowisko organu znajduje swoje odzwierciedlenie w Wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 roku (sygn. IV SA/Wa 2469/16), zgodnie 

z którym: Ustawodawca nie dał organizacjom społecznym uprawnień kontrolnych do badania 

i nadzorowania przebiegu postępowania administracyjnego. Z woli ustawodawcy organizacje społeczne 

mogą wstępować do udziału w postępowaniu, o ile mają w tym interes społeczny. Za udziałem 

organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym interes społeczny przemawia tylko wtedy, gdy 

będzie ona dysponowała wiedzą merytoryczną w kwestiach objętych swoimi celami statutowymi, 

ale i rozeznaniem w sprawie, w której ma zamiar uczestniczyć. Organizacja ubiegająca się 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winna zatem wykazać - konkretnie i szczegółowo - interes 



społeczny w tym postępowaniu, uzasadnić potrzebę ochrony obiektywnie istniejącego interesu 

społecznego, a także wskazać jak realnie jest w stanie bronić interesu społecznego. Natomiast organ 

administracji publicznej w toku postępowania musi dokonać oceny, czy interes społeczny, ustalony 

i skonkretyzowany w świetle przedmiotu danego postępowania, przemawia za przyznaniem 

stowarzyszeniu uprawnień procesowych strony w sprawie dotyczącej interesu innego podmiotu.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków 

Mazowiecki w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymuje:

1. GRAND AGRO Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego 
ul. 3 Maja 11, poste restante 17 
06-300 Przasnysz
adres do korespondencji:
ul. Sportowa 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. a/a

Do wiadomości:

1, Strony postępowania poprzez obwieszczenie

Sprawę prowadzi: Magdalena Wróbel
tel. 29 71 42 133, e-mail: magdalena.wrobel@makowmazowiecki.pl

mailto:magdalena.wrobel@makowmazowiecki.pl

