
Warszawa, 21 lutego 2005 r. 
 

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa 

za pośrednictwem 
Rady Miejskiej w Karczewie 
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

 
skarżący: 
Tadeusz Wypych, w imieniu  
Fundacji Azylu pod Psim Aniołem – organizacji pożytku 
publicznego o statutowym celu ochrony zwierząt 
Adres: Biuro Ochrony Zwierząt,  

ul. Garncarska 37A,  04-886 Warszawa 
 

organ skarżony: 
Rada Miejska w Karczewie 
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

 
Skarga 

 
na uchwałę Rady Miejskiej w Karczewie Nr VII/47/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Karczew. 

Skarżoną uchwałą Rada Miejska w Karczewie naruszyła art. 11 Ustawy o ochronie zwierząt w tym, że nie 
określiła dalszego postępowania w wyłapanymi zwierzętami. Wykonując tę uchwałę, Burmistrz Karczewa  
zlecał w roku 2003 i 2004 wyłapywanie bezdomnych psów przedsiębiorcy Stanisławowi Szymczykowi, ale 
nie zapewnił wyłapanym zwierzętom dalszej opieki.  

Brak wymaganych rozstrzygnięć co do dalszej opieki ze strony gminy, a zwłaszcza dopuszczenie do obrotu 
tymi zwierzętami między wyłapującym a schroniskiem bez udziału gminy, stanowi uchylenie się gminy od 
tej opieki, co narusza prawem chronione dobro zwierząt. 

Jako ważną okoliczność wskazujemy, że w.w. naruszenie prawa miało skutki faktyczne. Nieznany jest los 
setek zwierząt kierowanych do schroniska w Chrcynnie k/Nasielska – dokąd wg. Burmistrza miały trafiać 
zwierzęta wyłapane w Karczewie. Wynika to m.in. z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, która 
prowadziła w 2004 r. dwa śledztwa dotyczące schroniska (syg. akt. 2 Ds 8804/s oraz 2 Ds.406/04). 
 
 
Skarżącemu przysługuje zwolnienie od opłat sądowych na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
 
 
 

Tadeusz Wypych 
Załączniki: 
1) skarżona uchwała 
2) informacja Burmistrza Karczewa z dnia 21.07.2004 udzielona skarżącemu, n.t. realizacji zadania będącego 

przedmiotem uchwały, 
3) informacja Burmistrza Karczewa z dnia 28.07.2004 udzielona mieszkance Karczewa, Ob. Małgorzacie Kapustce 
4) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dn 10.01.2005 
5) pełnomocnictwo 
6) kopia zaświadczenia o statusie organizacji pożytku publicznego 


