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POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej w skrócie k.p.a., art. 44 ust. 1 i ust. 4
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. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, przychylając się do wniosku
Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu o dopuszczeniu stowarzyszenia na prawach
strony (w trybie art. 44 ustawy ooś) do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej
nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”, w zakresie obejmującym następujące
elementy:
 przebudowa wiaduktów nad linią kolejową,
 budowa/przebudowa dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej,
 wykonanie obustronnego ogrodzenia linii kolejowej,
w celu dostosowania linii kolejowej do poruszania się pociągów z prędkością 250 km/h,
orzekam w następujący sposób:
dopuszczam Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu w trybie art. 44 ustawy ooś
do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.
UZASADNIENIE
Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi za pośrednictwem platformy ePUAP
wpłynęło podanie z 15 czerwca 2021 r. Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu
(zwanego dalej w skrócie Stowarzyszeniem), zawierające w swej treści wniosek o dopuszczenie
go na prawach strony do toczącego się w tut. urzędzie postępowania administracyjnego o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej
nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h”, w zakresie obejmującym następujące
elementy: przebudowa wiaduktów nad linią kolejową, budowa/przebudowa dróg technologicznych
wzdłuż linii kolejowej, wykonanie obustronnego ogrodzenia linii kolejowej, w celu dostosowania linii
kolejowej do poruszania się pociągów z prędkością 250 km/h. W załączeniu ww. wniosku przesłano
„Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi – 90-113 Łódź, ul. R. Traugutta 25 tel.: +48 (42) 665 03 70, fax: +48 (42) 665 03 71

1

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”
(stan na dzień 23.03.2021 godz. 07:13:17) dotyczącą Stowarzyszenia.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy ooś organizacja ekologiczna, która powołując się na cele
statutowe, zgłosi chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa, uczestniczy w nim na prawach strony, jeżeli prowadzi działalność statutową
w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed wszczęciem
tego postępowania.
Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przesłanki warunkujące
dopuszczenie do udziału organizacji ekologicznej w postępowaniu na prawach strony, wskazane
w art. 44 ust. 1 ustawy ooś, zostały przez ww. Stowarzyszenie spełnione. Ponadto przedmiotowe
postępowanie administracyjne wymaga udziału społeczeństwa.
Z „Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej” wynika, że Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność powyżej 12 miesięcy
od wszczęcia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Do celów statutowych
stowarzyszenia zaliczają się m.in. „zachowanie, ochranianie i odtwarzanie dziedzictwa
przyrodniczego”, „ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego”, „ochrona zdrowia i życia ludzi przed
szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń”, „działanie na rzecz zmniejszania ilości
wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego zagospodarowania odpadów” oraz
„pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa o raz kształtowanie korzystnych dla
środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli” (Dział 3 Rubryka 3, str. 5 wydruku z KRS).
Biorąc powyższe pod uwagę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi orzekł jak
w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Perek
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego/

Otrzymują:
1. Towarzystwo na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu (ePuap)
2. pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 k.p.a.
Sprawę prowadzi: Anna Ziental-Baran 0-42 665 03 76
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