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POSTANOWIENIE Nr ŚR-79/2021 

Na podstawie art. 31 § 2 i § 3, art. 61 § 1, art. 123 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) - dalej k.p.a. oraz art. 362 
ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 
ze zmianami) - dalej Poś, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom z siedzibą: ul. Dolna Wieś 2, 44-145 
Pilchowice, działającym w interesie mieszkańców gminy Pilchowice 
i zawartym w piśmie z dnia 23 marca 2021 r., złożonym w dniu 
1 kwietnia 2021 r. 

postawiam 

1. wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie 
nałożenia na spółkę S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: 
ul. Rubinowa 2A, 44-121 Gliwice, obowiązku ograniczenia 
oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia spowodowanego 
działalnością tej spółki polegającą na wykonywaniu operacji 
lotniczych przy użyciu samolotów typu Technoavia SMG 92 
o numerach rejestracyjnych HA-YDN i HA-YDM, które należą do tej 
spółki, 

2. dopuścić Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom z siedzibą 
w Pilchowicach do udziału na prawach strony w przedmiotowym 
postępowaniu. 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 23 marca 2021 r. Stowarzyszenie Pilchowiczanie 
Pilchowiczanom z siedzibą: ul. Dolna Wieś 2, 44-145 Pilchowice, 
działając w interesie mieszkańców gminy Pilchowice, w oparciu 
o art. 31 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
wystąpiło do Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęcie, na podstawie 
art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na 
firmę S.C. Finist sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Gliwicach, obowiązku 
ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia 
spowodowanego działalnością tego podmiotu, polegającą 
na wykonywaniu intensywnych lotów usługowych (rekreacyjno -
sportowych) z terenu Lotniska Aeroklubu Gliwickiego, stanowiących 
źródło uciążliwego hałasu oddziałującego negatywnie na środowisko 
w tym zdrowie ludzi. W treści pisma Stowarzyszenie wskazało, że od 
maja do października 2020 r., począwszy od godzin porannych w piątki 
i przez cały weekend w godzinach 9.00-20.00, generowany jest hałas 
przez dwa latające naprzemiennie samoloty typu Technoavia SMG 92 
o numerach rejestracyjnych HA-YDN i HA-YDM należące do ww. spółki. 
W treści pisma Stowarzyszenie wskazało, że ww. samoloty generują 
hałas o niskich częstotliwościach, który jest długotrwały, bardzo 
uciążliwy, nawracający kilkadziesiąt razy w ciągu dnia, jednostajny 
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i rozchodzi się na bardzo duże odległości oraz, że sprawa nie dotyczy 
pojedynczych operacji lotniczych lecz trwających od rana 
aż do zmierzchu, krążenia tych samolotów nad domostwami, lub 
nabierania nad nimi wysokości na pełnej mocy silników, co jest 
źródłem niskoczęstotliwościowego hałasu. Pismem tym Stowarzyszenie 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom z siedzibą w Pilchowicach, wystąpiło 
również do ww. organu o dopuszczenie do udziału w wyżej 
wymienionym postępowaniu na prawach strony. Do ww. pisma 
Stowarzyszenie dołączyło dodatkowe dokumenty. 

W myśl art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami) jeżeli 
podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje 
na środowisko organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, 
nałożyć obowiązek: 

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 
Stosownie do treści art. 375 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska postępowanie w sprawie wydania, 
na podstawie art. 362 ust. 1 tej ustawy, decyzji wszczyna się z urzędu. 

W myśl ust. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska organem ochrony środowiska właściwym 
w sprawach, o których mowa w art. 362 ust. 1-3, jest starosta. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w orzeczeniu pn.: 
„Rozstrzygnięcie sporu o właściwość" nr 
SKO.OŚ/41.9/276/2021/6962/RN z dnia 14.07.2021 r. stwierdziło 
właściwość Prezydenta Miasta Gliwice do rozpatrzenia przedmiotowego 
wniosku Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom. 

Art. 31 k.p.a. stanowi: 
,,§ 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby 
występować z żądaniem: 
1) wszczęcia postępowania, 
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, 
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji 
i gdy przemawia za tym interes społeczny." 
§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji 
społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania 

z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. 
Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia 
do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. 
§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach 
strony." 

Rozpatrując wniosek o dopuszczenie Stowarzyszenia na podstawie 
art. 31 k.p.a. do udziału na prawach strony w przedmiotowym, 
postępowaniu Prezydent Miasta Gliwice wziął pod uwagę co następuje. 

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom z siedzibą 
w Pilchowicach jest organizacją społeczną. Stowarzyszenie to jest 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS: 0000316661). 
Udział organizacji społecznej w sprawie dotyczącej innej osoby musi 
być uzasadniony celami statutowymi tej organizacji oraz interesem 
społecznym, przy czym obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. 

Swój udział w postępowaniu Stowarzyszenie uzasadniło celami 
statutowymi i interesem mieszkańców gminy Pilchowice, który 
zapisany jest w KRS Stowarzyszenia, Dział 2, Rubryka 3. 
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Jeśli organ uzna żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, 
to wydaje postanowienie pozytywne, to jest 1) (tylko) o wszczęciu 
postępowania z urzędu; 2) o wszczęciu postępowania i dopuszczeniu 
organizacji do udziału w postępowania; 3) tylko o dopuszczeniu 
do udziału w już toczącym się postępowaniu. Postanowienie 
o wszczęciu postępowania na żądanie organizacji społecznej 
ma charakter wyjątkowy. Poza bowiem tą sytuacją, przepisy prawa 
polskiego nie przewidują wydawania odrębnego orzeczenia 
w przedmiocie wszczęcia zwyczajnego postępowania administracyjnego 
(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lipca 1992r., sygn. 
akt: V SA 178/92, ONSA 1993, Nr I, poz. 20). Jednocześnie podkreślić 
należy, że mimo formuły wskazującej na żądanie organizacji 
społecznej, postępowanie w tym przypadku wszczyna organ z urzędu 
(zgodnie z art. 375 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska). 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na postanowienie o dopuszczeniu Stowarzyszenia do udziału 
w postępowaniu na podstawie art. 31 § 2 k.p.a. nie służy zażalenie. 

Otrzymują: 

1. Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom 
ul. Dolna Wieś 2, 44-145 Pilchowice 

2. S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. ul. Rubinowa 2A, 44-121 Gliwice 
3. pozostałe strony zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku z art. 362 

ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska w drodze publicznego 
obwieszczenia 

Kopia: Wydział Środowiska wm. - aa. 




