Znak: Oś.6220.2.2012

Słońsk, dnia 2012.10.09
POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Słońsk po rozpatrzeniu wniosku Fundacji „Czysta Energia” zs. Warszawa
ul. Piękna 15/28 o dopuszczenie Fundacji do udziału na prawach strony w postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża „Kamień Mały”
i wydobywaniu z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego, wszczętego na
wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej
Górze, ul. Św. Kingi 6, 65-215 Zielona Góra, reprezentowanego przez pełnomocnika
Czesława Klasińskiego nr pesel 48031506012 (pełnomocnictwo nr DO/OP/PE/26/2010 z dnia
29 czerwca 2010r.) na podstawie art. 31 § 2 i art. 31 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
postanowił:
dopuścić Fundację „Czysta Energia” zs. Warszawa ul. Piękna 15/28 do udziału na prawach
strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża
„Kamień Mały” i wydobywaniu z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego,
wszczętej na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze, ul. Św. Kingi 6, 65-215 Zielona Góra, reprezentowanego przez
pełnomocnika Czesława Klasińskiego nr pesel 48031506012 (pełnomocnictwo nr
DO/OP/PE/26/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.).
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 25 lipca
2012 r. Fundacja „Czysta Energia”
zs. Warszawa ul. Piękna 15/28 zwróciła się o dopuszczenie na prawach strony do udziału w
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu złoża
„Kamień Mały”
i wydobywaniu z niego ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego, toczącym się na
wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej
Górze, ul. Św. Kingi 6, 65-215 Zielona Góra, reprezentowanego przez pełnomocnika
Czesława Klasińskiego nr pesel 48031506012 (pełnomocnictwo nr DO/OP/PE/26/2010 z dnia
29 czerwca 2010r.). Fundacja uzasadniła swój wniosek celami statutowymi, wymienionymi
w § 7 Statutu Fundacji.
Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a. organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej
osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Rozpatrując wniosek stwierdzono, że cele statutowe Fundacji uzasadniają udział
organizacji w postępowaniu toczącym się na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Św. Kingi 6, 65-215 Zielona
Góra, reprezentowanego przez pełnomocnika Czesława Klasińskiego nr pesel 48031506012
(pełnomocnictwo nr DO/OP/PE/26/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.), dotyczącym wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
zagospodarowaniu złoża „Kamień Mały” i wydobywaniu z niego ropy naftowej
i towarzyszącego gazu ziemnego, bowiem zgodnie z § 7 Statutu celem działania Fundacji

jest: Wspieranie i organizacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego (ochrony
środowiska) oraz zrównoważonego rozwoju źródeł energii takich jak: gaz konwencjonalny,
gaz z łupków, inne kopaliny i uprawy energetyczne, elektrownie atomowe, elektrownie
wiatrowe, elektrownie biogazowe, elektrownie słoneczne oraz wodne; wspieranie
i prowadzenie inicjatyw społecznych w zakresie zrównoważonego pozyskiwania
i wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych oraz kopalin; wspieranie inicjatyw
gospodarczych w zakresie pozyskania źródeł energii na obszarach wiejskich i na terenach
leśnych.
Za dopuszczeniem organizacji do udziału w postępowaniu przemawia także interes
społeczny,
przejawiający
się w
zapewnieniu udziału
jak najszerszego kręgu
zainteresowanych w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Takie prawo
wyartykułowane jest w art. 44. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie
z którym „organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą
chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,
uczestniczą w nim na prawach strony”.
Pouczenie
1. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
2. Postanowienie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
(-) Wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków

Otrzymują:
1. Fundacja „Czysta Energia” zs. Warszawa ul. Piękna 15/28
2. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul.
Św. Kingi 6, 65-215 Zielona Góra, reprezentowane przez pełnomocnika Czesława
Klasińskiego nr pesel 48031506012 (pełnomocnictwo nr DO/OP/PE/26/2010 z dnia 29
czerwca 2010r.).
3. a/a

