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W imieniu Fundacji dla Zwierząt „Argos”, działając na podstawie art. 31, ust. 1, pkt 1
k.p.a. składam wniosek o rozwiązanie umowy o przekazaniu w użytkowanie nieruchomości,
zawartej w dniu 12.07.2004 między Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a
Fundacją „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku, dotyczącej działki nr 353 w obrębie
ewidencyjnym Chrcynno w Nadleśnictwie Płońsk, z powodu użytkowania gruntu niezgodnie
z umową, tj. w trybie przewidzianym w § 10 umowy.
Umowa o przekazanie nieruchomości wskazuje jako podstawę prawną przepis art. 40,
ust. 1, pkt 3 ustawy o lasach (nie wskazując jednak wnioskodawcy). Powołanie się na pkt 3
wskazuje, że o celowości przekazania przemawiały względy „ochrony przyrody”. Jednak
analiza sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji z lat 2004-2009, jak też
wyników wielu kontroli wskazuje, że w jej działalności nie można dopatrzeć się względów
„ochrony przyrody”.
Głównym zakresem działania Fundacji (ok. 90% obrotów) jest prowadzenie, na
przekazanym jej terenie, schroniska dla bezdomnych zwierząt. Umowa o przekazanie
nieruchomości przewiduje taki cel użytkowania w sformułowaniu: „§ 2 (...) organizowanie
schronisk i zapewnianie opieki weterynaryjnej dla zwierząt w ramach ustawy o ochronie
zwierząt.” Sformułowanie takie nawiązuje do przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie
zwierząt, który przewiduje prowadzenie przez organizacje społeczne schronisk dla
bezdomnych zwierząt, celem zapewnienia im opieki.
Fundacja faktycznie prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt, ale jako
przedsiębiorca i na innej podstawie prawnej – ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005, nr 326, poz. 2008). Fundacja posiada
zezwolenie dla przedsiębiorcy na taką działalność regulowaną, wydane przez Burmistrza
Nasielska. Fundacja bierze udział w przetargach na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w
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okolicznych gminach, w rezultacie których zawiera umowy o sprzedaż usług i wystawia za te
umowy rachunki. W ten sposób, prowadząc schronisko jako swą działalność gospodarczą
przewidzianą przepisami o gospodarce komunalnej, Fundacja wykracza poza cel użytkowania
nieruchomości określony w umowie.
Prowadząc komercyjne schronisko dla zwierząt, Fundacja nie tylko nie działa w
ramach ustawy o ochronie zwierząt, ale działa przeciw jej przepisom, co znajduje
potwierdzenie w bogatej dokumentacji. Należy tu wymienić postępowanie karne z lat 20042006 o nieznany los setek zwierząt oddanych przez gminy pod opiekę Fundacji, które to
postępowanie zostało umorzone z powodu braku dostatecznych dowodów, gdyż Fundacja nie
prowadziła ewidencji zwierząt. Ostatnie wyniki kontroli Głównego Lekarza Weterynarii,
spowodowanej doniesieniami o zagryzaniu się psów w schronisku zawiera ocenę, że w
schronisku dochodzi do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.
Wieloletnie, patologiczne działanie schroniska dla bezdomnych zwierząt jest możliwe
w warunkach szeroko zakrojonej korupcji lokalnych urzędników:
•

zlecania wyłapywania i likwidacji bezdomnych zwierząt przez burmistrzów/wójtów
wielu gmin, naruszających ustawę o ochronie zwierząt i ustawę o zamówieniach
publicznych,

•

stałego niedopełniania obowiązków i przekraczania uprawnień przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii bezpośrednio nadzorującego schronisko,

•

nieprawidłowego zezwolenia i nadzoru ze strony Burmistrza Nasielska, tolerującego
działalność przedsiębiorcy w skali wielu gmin,

•

bezpodstawnego zwolnienia z podatku VAT od usług świadczonych przez Fundację
przez lokalny Urząd Skarbowy,
a także tolerowania naruszeń prawa przez nadzór ze strony prokuratury, wojewody (w

zakresie zezwolenia na działalność regulowaną), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w
zakresie korzystania ze statusu OPP) oraz Ministerstwa Środowiska (w zakresie zgodności
działania ze statutem Fundacji).
W tym kontekście, przekazanie przez Lasy Państwowe nieruchomości dla
prowadzenia schroniska przez Fundację jest elementem wspierającym patologiczne działanie
schroniska.
Obszerna i wielowątkowa dokumentacja dotycząca działalności schroniska Fundacji
„Centrum Ochrony Środowiska”, oraz nadzoru nad tą działalnością, jest publikowana na
stronach internetowych Biura Ochrony Zwierząt (www.boz.org.pl/mz/chrcynno). Ze względu
na wielość wątków i liczbę dokumentów nie załączam ich do wniosku, ale gotowi jesteśmy
uzupełnić wniosek o kopie źródłowych dokumentów, w miarę potrzeb postępowania.
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Załączam do wniosku jedynie ostatnie pismo Dyrekcji Regionalnej Lasów
Państwowych w Warszawie z dnia 19.09.2010, będące odpowiedzią na jedną z licznych skarg
w sprawie schroniska w Chrcynnie. Pismo powołuje się na „przeprowadzenie szczegółowej
kontroli korzystania przez Fundację C.O.Ś. z gruntów Lasów Państwowych”, która nie
wykazała nieprawidłowości. Równocześnie stwierdza się, że „RDLP w Warszawie uzyskała
informację, że Fundacja C.O.Ś. nie prowadzi na użytkowanym terenie działalności usługowohandlowej”.
Wynik kontroli oraz powołana informacja stoją w rażącej sprzeczności z powszechną
wiedzą o tym, że Fundacja zajmuje się niemal wyłącznie sprzedażą usług okolicznym
gminom, o czym świadczą liczne i powszechnie dostępne dokumenty:
•

publikowane dokumenty corocznych postępowań o zamówienia publiczne w
okolicznych gminach (Jabłonna, Legionowo, Nasielsk, Nieporęt, Serock, Wyszków)

•

umowy o zakup usług, zawierane z Fundacją w wyniku tych postępowań,

•

rachunki wystawiane przez Fundację gminom,

•

publikowane sprawozdania finansowe Fundacji składane także corocznie Ministrowi
Środowiska, wykazujące obroty ze sprzedaży usług w wysokości ponad 1 mln zł za
lata 2002-2008,

•

wyniki licznych kontroli Inspekcji Weterynaryjnej,

•

wynik kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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