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Skarga na działalność PLW
w Olkuszu

pismo z dnia: 9 grudnia 2014r.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w odpowiedzi na pismo z dnia
9 grudnia 2014r., po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w związku ze skargą
na nienależyte wykonanie zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w zakresie
nadzoru nad działalnością zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt
wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej w stosunku
do Pana Rafała Pałki w związku z faktem, iż Pan Rafał Pałka nie figuruje w kartotece
karnej, uznał, że zarzuty podnoszone w skardze za bezzasadne.

W związku ze skargą wszczęto postępowanie wyjaśniające, w toku którego
zobligowano Pana Rafała Pałkę do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności
w zakresie naruszenia prawodawstwa wspólnotowego oraz/ lub ustawodawstwa
krajowego dotyczącego ochrony zwierząt, uznając ostatni wypis, którym dysponował
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu, z Krajowego Rejestru Karnego, jako wypis
o zbyt zawężonym zakresie danych, które były przedmiotem informacji o osobie. Zgodnie
z przedstawioną, tj. datowaną na dzień 9 lutego 2015r. „informacją o osobie z Krajowego
Rejestru Karnego" wynika, iż Pan Rafał Pałka nie figuruje w Kartotece Karnej. Zatem
w świetle powyższego brak jest podstaw prawnych do unieważnienia zezwolenia
dla przewoźnika, a tym samym zastosowania trybu określonego dyspozycją art. 26 w
związku z art. 6 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające
dyrektywy 64/432'/EWG oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97 (Dz. U. UE. L. 05. 3. 1).
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Odnosząc się natomiast do zarzutu na brak reakcji Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Olkuszu na uprawomocnienie się wyroku dotyczącego Rafała Pałki należy
zauważyć, iż w związku z faktem braku udziału Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Olkuszu w prowadzonym postępowaniu sądowym toczącym się przeciwko Panu Rafale
Pałce, Powiatowy Lekarz Weterynarii nie był informowany o podjętych przez sąd
rozstrzygnięciach w tej sprawie.
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