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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 28.08.2012 r.

Wójt Gminy Brąszewice
Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania
w sprawie cofnięcia zezwolenia
Na podstawie art. 31 k.p.a. w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej: u.c.p.g.), Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, wnosi o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia
zezwolenia wydanego decyzją Wójta Gminy Brąszewice z dnia 30.03.2012 r., znak:
IT.6140.3.2012, zezwalającej Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt – z powodu naruszania warunków zezwolenia. Niewypełnianie warunków zezwolenia
przez Longina Siemińskiego polega na łamaniu zapisów zezwolenia dotyczących obszaru
działalności prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Interes prawny wnioskodawcy
Interes prawny organizacji w zainicjowaniu postępowania administracyjnego
dotyczącego w/w zezwolenia leży w statutowych celach Stowarzyszenia, jakimi są działania na
rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania i zapewniania im opieki oraz
kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt. Cele te Stowarzyszenie
realizuje poprzez zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i
niesienie im pomocy oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i
praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.

Ponadto, ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt generalnie wskazuje na rolę
organizacji społecznych o statutowym celu ochrony zwierząt w nadzorze i współdziałaniu z
organami administracji państwowej (art. 1 i 3 ustawy), opiniowaniu uchwał rad gminnych (art.
11a ust. 7 ustawy), a także w ujawnianiu przestępstw i wykroczeń popełnianych na zwierzętach
oraz wykonywaniu praw pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (art. 39 i 40 ustawy).
Rola organizacji społecznych, którym statutowym celem działania jest ochrona
zwierząt (które same swojego interesu i uprawnień bronić nie mogą), ich interesu prawnego
oraz interesu społecznego, który reprezentują, jest szeroko uznawana w postępowaniach
administracyjnych i sądowoadministarcyjnych (vide wyrok NSA z dnia 12.06.2007 r., sygn. akt II
OSK 339/07 lub decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia
23.12.2011 r., znak SKO.401/1089/GO/11 i z dnia 23.05.2012 r., znak: SKO.401/688/OC/12,
unieważniające lub zmieniające decyzje zezwalające na prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt).
Wniosek niniejszy dotyczy cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt, będącego wynikiem świadomego naruszania przez przedsiębiorcę
warunków określonych w tym zezwoleniu. Naruszenia te skutkują łamaniem prawa ochrony
zwierząt, a materia ta jest bezpośrednio związana z celami statutowymi Stowarzyszenia.
Uzasadnienie
Dnia 23.05.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu wydało decyzję
znak: SKO.401/688/OC/12, w której za sprzeczny z prawem uznało zapis zezwolenia
udzielonego przedsiębiorcy Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie schroniska w
Wojtyszkach na obszarze całego kraju. Z przepisów u.c.p.g. wynika, że przez „obszar
działalności objętej zezwoleniem” należy rozumieć – w przypadku prowadzenia schroniska dla
zwierząt – obszar, z jakiego ujęte bezdomne zwierzęta umieszczane są następnie w danym
schronisku. Według SKO określenie obszaru działalności schroniska na cały kraj wykracza poza
właściwość terytorialną organów danej gminy i przez to jest niezgodne z prawem. Uchylając
wadliwą część zaskarżonej decyzji, dotyczącą obszaru działalności schroniska, SKO orzekło
jednocześnie merytorycznie, ustalając ten obszar na „teren Gminy Brąszewice”. Decyzja
niniejsza jest prawomocna, wobec czego przyjmowanie do schroniska w Wojtyszkach psów
spoza Gminy Brąszewice jest aktualnie nielegalne.
Tymczasem przedsiębiorca Longin Siemiński konsekwentnie ignoruje zmianę obszaru
działalności schroniska dokonaną przez SKO i kontynuuje współpracę z przynajmniej 97
gminami z 3 województw. Wg informacji publicznej uzyskanej z gmin, od dnia 01.06.2012 r. (tj.

od daty doręczenia przedsiębiorcy decyzji SKO) do schroniska w Wojtyszkach, wbrew zapisom
zezwolenia, przyjętych zostało min. 184 psy spoza Gminy Brąszewice. W celu
uprawdopodobnienia okoliczności faktycznych naruszania przez przedsiębiorcę warunków
udzielonego zezwolenia, wnioskodawca przesyła w załączniku kserokopie odpowiedzi
uzyskanych z gmin w trybie dostępu do informacji publicznej.
Wg art. 9 u.c.p.g. określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem jest
obligatoryjnym składnikiem każdego zezwolenia wydanego na podstawie rozdziału 4 tej ustawy.
Nieprzestrzeganie więc przez przedsiębiorcę, któremu udzielono zezwolenia, jego zapisów
odnoszących się do obszaru prowadzonej działalności regulowanej jest dotkliwym naruszeniem
warunków zezwolenia, które skutkować winno wszczęciem przez organ, który wydał
zezwolenie, postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia, przewidzianego art. 9 ust. 2 u.c.p.g.
Na podstawie art. 31 pkt 2 kpa Stowarzyszenie wnosi o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
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