
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  
„Tramwaj Wiejski” STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW JADWISINA 

 
 
 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Tramwaj Wiejski” Stowarzyszenie Mieszkańców Jadwisina. 

W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu legionowskiego. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jadwisin. 

4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany 

i odwoływany przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego 

regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich. 

8. Cele Stowarzyszenia to: 

1) Ochrona środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców  

2) Ochrona ładu przestrzennego. 

3) Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych 

dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli. 

4) Ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. 

5) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz promowanie proekologicznego 

zagospodarowania odpadów. 

6) Ułatwianie dostępu do informacji o środowisku. 

7) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności 

społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, upowszechnianie oraz ochrona wolności i 
praw człowieka. 

8) Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego. 

9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez prowadzenie 
strony internetowej promującej działalność Stowarzyszenia i mieszkańców oraz walory turystyczne i 
krajobrazowe miejscowości. 

2)  Organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji oraz  imprez i warsztatów sprzyjających integracji 
społeczności lokalnej 



3) Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej. 

4) Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z 

ingerencją w środowisko naturalne. 

5) Występowanie do właściwych władz lokalnych, wojewódzkich, krajowych, Unii 

Europejskiej oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do 

usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, 

przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód, zaniechania 

naruszania prawa. 

6) Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na 

środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z 

interesami ochrony środowiska i zdrowia ludności. 

7) Współpraca z wszelkimi osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach 

działania. 

8) Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia. 

10. Członek ma prawo: 

1) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków, 

2) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

3) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych 

z jego celami statutowymi, 

4) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem 

głosu. 

11. Członek obowiązany jest do: 

1) przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia, 

2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi, 

2) śmierci członka, 

3) utraty przez członka obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw 



publicznych 

4) wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu 

i uchwał  Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 

13. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków 

15. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania 

Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 

16. Zebranie Członków decyduje o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia. 

17. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia. 

18. Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę 

o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków 

finansowych Stowarzyszenia. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – 

Prawo o stowarzyszeniach. 


