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WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

W KIELCACH

Skarżący: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Organ administracji: Burmistrz Miasta Jędrzejowa

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

Na podstawie art. 54 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. - Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012.270 z późn. zm.) w związku z art. 21 pkt ustawy

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015.2058) przekazuję

skargę Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z dnia 05.05.2016 r. (data wpływu 2016-05-10)

wraz z aktami sprawy i wnoszę o oddalenie skargi.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Jędrzejowa przekazuje skargę na bezczynność złożoną przez

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z dnia 05.05.2016 r. wraz z odpowiedzią. Do skargi jako

załącznik dołączono elektroniczny wniosek skarżącego o udzielenie informacji publicznej na

temat stanu zdrowia powypadkowego psa zabranego przez Zakład Usług Komunalnych

w dniu 12 lutego 2016 r. z miejscowości Mnichów. W dniu następnym organ udzielił

odpowiedzi, że pies został poddany eutanazji w związku z licznymi obrażeniami (zał. Nr 2 do

skargi ). W dniu 16 lutego 2016 r. skarżący wniósł o ustalenie przyczyn eutanazji oraz

udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczącej postępowania ze zwierzęciem. Wniosek

ten został ponowiony przez skarżących w dniu 24 lutego 2016 r. Na te wnioski organ udzielił

odpowiedzi w dniu 26 lutego 2016 r. w której szczegółowo wyjaśnił przyczyny poddania psa

zabiegowi eutanazji i podniósł, że szczegółowa dokumentacja medyczna nie może być

udostępniona gdyż organ takiej dokumentacji nie posiadał o czym wiedział skarżący. Ranne

zwierzę było bowiem przekazane wykwalifikowanemu lekarzowi weterynarii i dokumentacja

znajdowała się w jego posiadaniu a organ do posiadania takiej dokumentacji nie był



zobowiązany. Nie można czynić zarzutu bezczynności organowi, że udzielił odpowiedzi

wnioskodawcy w sposób dla niego niezadowalający, bowiem z bezczynnością organu mamy

do czynienia tylko wówczas, gdy organ milczy (wyrok NSA w Warszawie z dnia 18.04.2012 r.

l OSK 191/12, LEX nr 1218847 oraz wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18.12.2012 r. l! SAB/Po

62/12, LEX 1234546). Wynika z tego, że odpowiedź została udzielona i skarga jest

bezzasadna.

W takiej sytuacji, w obecnym stanie faktycznym i prawnym, organ administracji pozostawia

skargę do uznania Sądu.
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