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Znak: IT.6140.3.2012

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Sieradzu

Na podstawie art. 127 § 2 i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, póz. 1071 z późn.
zm.), przesyłam w załączeniu wraz z aktami sprawy odwołanie Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów od decyzji znak: IT.6140.3.2012 z dnia 30
marca 2012r., zezwalającej Panu Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie działalności
w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Brąszewice oraz
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Wojtyszki gm.
Brąszewice. Odwołanie wniesiono w terminie.
Odnosząc się do zarzutów zawartych w odwołaniu, wyjaśniam co następuje.
Decyzją znak: IT.6140.3.2012 z dnia 30 marca 2012r. zezwolono Panu Longinowi
Siemińskiemu, prowadzącemu działalność pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul Kosodrzewiny 56 lok. 2, na prowadzenie działalności
w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Brąszewice oraz
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Wojtyszki gm.
Brąszewice. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było na skutek wydania przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu, w dniu 23 grudnia 2011 roku, decyzji
znak: SKO.401./1089/GO/11, stwierdzającej nieważność decyzji Wójta Gminy Brąszewice
znak: G-7080/1/2009/2010 z dnia 7 września 2010 roku. Zarzucono, iż w decyzji brak jest
określenia obszaru działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
oraz brak terminu podjęcia działalności. Jednocześnie SKO wskazało, iż stwierdzenie
nieważności przedmiotowej decyzji nie rozciąga się na skuteczność wniosku Pana Longina
Siemińskiego, który w dalszym ciągu wymagać będzie rozpoznania przez właściwy organ
administracji.
Rozpatrując ponownie wniosek Pana Longina Siemińskiego przeprowadzono dodatkowe
postępowanie wyjaśniające oraz wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wcześniej
złożonego wniosku, między innymi o określenie planowanego obszaru działalności dla
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, co jest obligatoryjnym składnikiem
wniosku.
Jako obszar działalności dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
w miejscowości Wojtyszki gm. Brąszewice wnioskodawca wskazał teren państwa polskiego.
Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.), zezwolenie
na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności między innymi w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, wydawane jest w drodze decyzji
administracyjnej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce świadczenia usług. Organ administracji jest związany treścią wniosku i w razie
spełnienia przez przedsiębiorcę przesłanek musi go uwzględnić. Organ administracji nie ma
uprawnienia do określania we własnym zakresie obszaru działalności, daty jej podjęcia czy
też zamierzonego czasu jej prowadzenia, jest to sfera uprawnień zastrzeżonych dla strony.

-2Sam wnioskodawca określa przedmiot działalności oraz jaki będzie obszar jego aktywności
gospodarczej i ramy czasowe, a decyzja wydana w tym zakresie ma charakter związany.
Regulacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają również podstaw do
interpretacji, iż obszar działalności „zamyka się" w obszarze gminy (administracyjnie
wyznaczone granice). Organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt jest w tym przypadku Wójt Gminy Brąszewice
ze względu na miejsce świadczenia usług. Natomiast to wnioskodawca, zgodnie z art. 8 ust. l
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...) precyzuje adres zamieszkania lub
siedzibę i obszar, na jakim będzie podejmować czynności składające się na działalność
gospodarczą. Wnioskodawca wskazał obszar działalności prowadzenia schroniska jako
terytorium kraju i nie może być w tym zakresie skrępowany granicami administracyjnymi
Gminy Brąszewice. Regulacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają
podstaw do interpretacji, iż obszar w istocie „zamyka" się w obszarze gminy.
W świetle powyższych ustaleń nie widzę podstaw do uwzględnienia odwołania
od decyzji znak: IT.6140.3.2012 z dnia 30 marca 2012r. wniesionego przez Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 29 i uchylenia lub zmiany decyzji.
Biorąc powyższe pod uwagę, odwołanie wraz z aktami sprawy przekazuję do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu celem rozpatrzenia.
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