
 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Data 
wpisów do 
ewidencji 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Organ kontroli 
wewnętrznej 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Regulamin 
działalności 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Status 
organizacji 

pożytku 
publicznego 

Przekształcenie lub 
rozwiązanie 

stowarzyszenia zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Zastosowanie wobec 
stowarzyszenia 

zwykłego środków 
nadzoru 

Uwagi 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Jastrzębia 
Górnego w 
Jastrzębiu-Zdroju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
17.05.2017 

1.  
Celem działalności Stowarzyszenia jest czuwanie nad 
przestrzeganiem prawa oraz ochrona środowiska w 
związku z inwestycjami mogącymi oddziaływać na 
środowisko naturalne, a w konsekwencji na życie i 
zdrowie ludzkie.  

 
ul. Dębina 16, 

44-335 
Jastrzębie-

Zdrój 

 
Stowarzyszenie 

zwykłe jest 
reprezentowane 

przez 
przedstawiciela 

 
Barbara 
Maciejec 

 
Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 
organu kontroli 

wewnętrznej 

 
Uchwała NR 3 z 
dnia 20 kwietnia 

2017 r. w sprawie 
przyjęcia 

regulaminu 
Stowarzyszenia 

zwykłego o nazwie 
Stowarzyszenie 

Rozwoju Jastrzębia 
Górnego w 

Jastrzębiu-Zdroju 
 

ZMIANA: 
UCHWAŁA NR 1 z 
dnia 2 maja 2017 

r. w sprawie 
przyjęcia zmian w 

regulaminie 
Stowarzyszenia 

zwykłego o nazwie 
Stowarzyszenie 

Rozwoju Jastrzębia 
Górnego w 

Jastrzębiu-Zdroju  

 
NIE 

 
- 

 
- 

 
- 

Sygnatura akt: 
KST.512.23.2017 
KST.512.23.2018 
DS.512.7.2019 
DS.512.7.2020 

2.  
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 
Jastrzębia-Zdroju. 
3.  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) udział w postępowaniach administracyjnych i 
sądowo administracyjnych dotyczących 
inwestycji, które mogą oddziaływać na 
środowisko naturalne, a w konsekwencji na 
zdrowie i życie ludzi; 

b) popularyzacja wiedzy o zagrożeniach środowiska 
i zdrowia ludzi; 

c) przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony urządzeń 
emitujących szkodliwe substancje, hałas czy 
smród; 

d) przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu 
urządzeń i obiektom budowlanym mogącym 
emitować szkodliwe substancje, hałas czy smród; 

e) wspieranie działań proekologicznych – 
przeciwdziałania zagrożeniom emitującym 
szkodliwe substancje, hałas czy smród; 

f) współdziałanie z administracją państwową, 
samorządową i innymi organizacjami 
pozarządowymi; 

g) wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na 
rzecz ochrony środowiska i zdrowia ludzi na 
terenie Jastrzębia-Zdroju; 

h) działania na rzecz udziału społeczeństwa w 
procedurach decyzyjnych, gdy prawo takiego 
udziału nie wyklucza, 

i) promowanie idei i wspieranie inicjatyw na rzecz 
obrony praw różnych grup społecznych oraz praw 
indywidualnych, 

j) prowadzenie szkoleń, organizowanie programów 
w zakresie obrony praw człowieka i obywatela, 

k) współpraca z organizacjami i instytucjami 
działającymi na terenie kraju i zagranicy, których 
cele są zbieżne z celami stowarzyszenia, 

l) reprezentowanie członków stowarzyszenia i 
obywateli Polski przed organami władzy 
publicznej – administracji rządowej i 
samorządowej, sądami i prokuraturami oraz 
innymi instytucjami oraz osobami. 

 


