
Jędrzejów, 05.05.2016 r.
KANCELARIA ADWOKACKA

Marcin Staniak

ADWOKAT

25-355 Kielce, ul. Zagórska 18A/4

Tel. (41) 240-62-72, (606) 49-55-84

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

z a  p o ś r e d n i c t w e m

Burmistrza Miasta Jędrzejowa

Skarżący:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

reprezentowane przez adwokata Marcina Staniaka

ul. Zagórska 18a/4, 25-355 Kielce

adres do doręczeń: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Strona przeciwna:

Burmistrz Miasta Jędrzejowa

ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

S K A R G A

na bezczynność Burmistrza Miasta Jędrzejowa

Działając  w  imieniu  Stowarzyszenia  Obrona  Zwierząt,  KRS  0000292939,  organizacji  pożytku

publicznego, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na mocy pełnomocnictwa –

które załączam – udzielonego mi przez Agnieszkę Lechowicz, Prezesa Stowarzyszenia, uprawnioną

do reprezentacji Stowarzyszenia rozdz. IV § 17 pkt 8 jego statutu, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w

zw. z pkt. 4 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

Dz.U.2012.270 j.t., wnoszę skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Jędrzejowa w przedmiocie

udostępnienia informacji publicznej zgodnie z treścią wniosku Stowarzyszenia z dnia 16.02.2016 r.,

co stanowi naruszenie przepisów art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1,

art  13  oraz  art.  16  ust.  1  ustawy  z  dnia  06.09.2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,

Dz.U.2014.782 j.t. (zwanej dalej: u.d.i.p.).
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Wnoszę o:

1. zobowiązanie strony przeciwnej do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 16.02.2016 r. o

udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentacji medycznej,

2. stwierdzenie,  że  bezczynność  Burmistrza  Miasta  Jędrzejowa  miała miejsce  z  rażącym

naruszeniem prawa,

3. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

1. stan faktyczny

Dnia 12.02.2016 r. do skarżącego dotarła informacja o rannym psie znajdującym się we wsi

Mnichów pod Jędrzejowem, który następnie został odłowiony przez Zakład Usług Komunalnych w

Jędrzejowie.  W  związku  z  tym  iż  do  Stowarzyszenia  zgłosiła  się  osoba  chętna  na  adopcję

zwierzęcia, dnia 14.02.2016 r. drogą elektroniczną zasięgnęło ono informacji o stanie zdrowia psa

(zał.  nr  1).  Zgodnie  z  odpowiedzią  z  Urzędu  Miejskiego  w  Jędrzejowie,  pies  został  poddany

eutanazji (zał. nr 2). Ponieważ dnia 12.02.2016 r. zwierzę widział wolontariusz Stowarzyszenia, wg

którego jego stan nie uzasadniał uśmiercenia z przyczyn humanitarnych, dlatego skarżący w dniu

16.02.2016 r. wniósł o wyjaśnienie przyczyn eutanazji oraz udostępnienie dokumentacji medycznej

dot. postępowania ze zwierzęciem (zał. nr 3). Wobec braku reakcji ze strony skarżonego organu,

wniosek ponowiono w dniu 24.02.2016 r. (zał. nr 4). Pismem z dnia 26.02.2016 r. skarżony organ

odmówił udostępnienia dokumentacji medycznej dot. uśpionego psa (zał. nr 5).

2. osnowa prawna skargi

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U.2013.856 j.t., nakłada

na  gminę  obowiązek  zapewniania  opieki  bezdomnym  zwierzętom  oraz  ich  wyłapywania.

Niezbędne  minimum,  jakie  gmina  musi  wykonać,  realizując  zadanie  opieki,  to  uchwalenie

programu,  w którym przedstawi sposoby realizacji  poszczególnych działań,  w tym zapewnienia

całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych.

Za wykonanie uchwały nr V/50/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27.03.2015 r. w

sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt  na terenie miasta i  gminy Jędrzejów w 2015 r.  (obowiązującej  w chwili  istotnego dla

żądania skargi zdarzenia), odpowiada Burmistrz Miasta Jędrzejowa. § 9 tej uchwały stwierdza, że
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ranne zwierzęta odłowione na terenie gminy powinny być przewożone do zakładu leczniczego. Wg

art. 11a ust. 5 u.o.z. koszty realizacji programu ponosi gmina, a więc również koszty zapewnienia

niezbędnej opieki weterynaryjnej zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych. Wynika z

tego, iż koszty te finansowane są z majątku publicznego, jakim dysponuje gmina jako  jednostka

samorządu terytorialnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

Skarżony organ gminy, lakonicznie odmawiając udostępnienia dokumentacji weterynaryjnej

dot. przedmiotowego psa, nie wskazał powodów jej utajnienia. Nieznane pozostają więc przesłanki,

którymi się kierował. Z pewnością jednak w tym przypadku prawo do informacji publicznej nie

podlega  ograniczeniom  przewidzianym  art.  5  u.d.i.p.,  tj.  ze  względu  na  przepisy  o  ochronie

informacji  niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,  jak również  ze

względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dokumentacja medyczna (w

tym  weterynaryjna)  może  być  tajona  przez  lekarza  ze  względu  na  prywatność  pacjenta  lub

właściciela zwierzęcia. Jeśli jednak dysponentem zwierzęcia bezdomnego jest gmina w ramach jej

zadań  publicznych,  to  jest  to  dokumentacja  wykonywania  tych  zadań.  Lekarz  weterynarii  jest

zobowiązany  wydać  kopię  dokumentacji  gminie.  Ta  zaś  ma  obowiązek  ją  udostępnić,  jako

informację publiczną, na żądanie każdego, kto je wyartykułuje.

W niniejszej  sprawie  organ  pozostawał  rażąco  bezczynnym,  gdyż  nie  załatwił  wniosku

skarżącego  w  terminie  określonym  art.  13  ust.  1  u.d.i.p.  Od  daty  doręczenia  wniosku  o

udostępnienie  informacji  publicznej  upłynął  już  bowiem  wielokrotnie  maksymalny  termin

ustawowy,  w  jakim podmiot  obowiązany  winien  zareagować  na  zgłoszone  żądanie.  Burmistrz

Miasta Jędrzejowa nie zastosował  się  także do dyspozycji  przepisu art.  13 ust.  2 u.d.i.p.,  który

jednoznacznie  wskazuje,  że  jeśli  informacja  publiczna  nie  może  być  udostępniona  w  terminie

podstawowym, podmiot obowiązany powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim

udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W niniejszej

sprawie to nie nastąpiło. Skarżony organ nie udostępnił  wnioskowanej informacji,  uchylając się

jednocześnie od wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 u.d.i.p., w której w sposób rzetelny

i  wyczerpujący  uzasadniłby  swoje  stanowisko.  Z  uwagi  na  powyższe  skarga  niniejsza  jest

konieczna i usprawiedliwiona.

Wskazuję,  iż  skarżący  posiada  status  organizacji  pożytku  publicznego,  co  wynika  z

dołączonego do skargi odpisu KRS. Zgodnie z art. 239 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o

postępowaniu przed sądami  administracyjnymi,  nie  mają  obowiązku uiszczania  opłat  sądowych

organizacje  pożytku  publicznego,  działające  na  podstawie  przepisów  o  działalności  pożytku
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publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej

przez te organizacje działalności gospodarczej.

adw. Marcin Staniak

W załączeniu:

1-5. korespondencja z gminą

6. odpis skargi wraz z załącznikami

7. odpis KRS skarżącego

8. pełnomocnictwo

4



Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl> 14.2.2016 18:11

Do Iwona Kasperek <iwona.kasperek@umjedrzejow.pl>   Kopiuj
jedrzejow <jedrzejow@umjedrzejow.pl> • sekretariat <sekretariat@umjedrzejow.pl>  

Dzień dobry,

uprzejmie prosimy o informację nt. stanu zdrowia powypadkowego psa, zabranego przez ZUK w
piątek 12 lutego br. z Mnichowa. Zgłosiła się do nas osoba chętna na adopcję tego zwierzęcia.

Z poważaniem

Anna Kaczor-Małecka

         Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
         ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
         tel. 607 171 458 (po godz. 16)
         e-mail: soz@obrona-zwierzat.pl

www.obrona-zwierzat.pl
https://web.facebook.com/Stowarzyszenie.Obrona.Zwierzat/

logo małe.jpeg (41 KB)
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URZĄD MIEJSKI
ul. 11 Listopada 33a

28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 000523726

NIP656-12-59-000

IUIT.6236.2.2016 Jędrzejów,2016-02-15

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Pani wiadomość otrzymaną w dniu 15.02.2016r. drogą

elektroniczną uprzejmie informuję, że pies potrącony 12.02.2016r w miejscowości

Mnichów w wyniku rozległych urazów poddany został eutanazji.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik %didału Inwestycji

Techniczną



Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl> 16.2.2016 11:30

Do Iwona Kasperek <iwona.kasperek@umjedrzejow.pl>  

Dzień dobry,

prosimy o przekazanie dokładnych informacji wraz z dokumentacją medyczną nt. obrażeń jakie
odniósł pies, a które kwalifikowały go do poddania eutanazji. Z relacji osób go zgłaszających oraz
naszej wolontariuszki, która widziała zwierzę, nie wynikało, że pies posiadał obrażenia, które
mogłyby kwalifikować go do eutanazji. Jadł, był wesoły, wydalał. Problem był z mobilnością – na
pierwszy rzut oka wyglądało to na pękniętą miednicę – a to na pewno nie ma prawa być podstawą
do pozbawienia go życia.

Z poważaniem

Anna Kaczor-Małecka

         Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
         ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
         tel. 607 171 458 (po godz. 16)
         e-mail: soz@obrona-zwierzat.pl

www.obrona-zwierzat.pl
https://web.facebook.com/Stowarzyszenie.Obrona.Zwierzat/

Dnia 16 lutego 2016 o 10:04 Iwona Kasperek <iwona.kasperek@umjedrzejow.pl> napisał(a):

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie psa potrąconego w Mnichowie.

 

From: Sekretariat [mailto:jedrzejow@umjedrzejow.pl]
Sent: Monday, February 15, 2016 9:32 AM
To: Iwona Kasperek
Subject: FW: powypadkowy pies z Mnichowa

 

 

 

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, February 14, 2016 6:11 PM
To: Iwona Kasperek
Cc: jedrzejow; sekretariat
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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <soz@obrona-zwierzat.pl> 24.2.2016 10:25

Do Iwona Kasperek <iwona.kasperek@umjedrzejow.pl> • jedrzejow@umjedrzejow.pl •
sekretariat@umjedrzejow.pl  

Dzień dobry,

prosimy o przekazanie dokładnych informacji wraz z dokumentacją medyczną nt. obrażeń jakie
odniósł pies, a które kwalifikowały go do poddania eutanazji. Z relacji osób go zgłaszających oraz
naszej wolontariuszki, która widziała zwierzę, nie wynikało, że pies posiadał obrażenia, które
mogłyby kwalifikować go do eutanazji. Jadł, był wesoły, wydalał. Problem był z mobilnością – na
pierwszy rzut oka wyglądało to na pękniętą miednicę – a to na pewno nie ma prawa być podstawą
do pozbawienia go życia.

Z poważaniem

Anna Kaczor-Małecka

         Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
         ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
         tel. 607 171 458 (po godz. 16)
         e-mail: soz@obrona-zwierzat.pl

www.obrona-zwierzat.pl
https://web.facebook.com/Stowarzyszenie.Obrona.Zwierzat/

Dnia 16 lutego 2016 o 10:04 Iwona Kasperek <iwona.kasperek@umjedrzejow.pl> napisał(a):

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie psa potrąconego w Mnichowie.

 

From: Sekretariat [mailto:jedrzejow@umjedrzejow.pl]
Sent: Monday, February 15, 2016 9:32 AM
To: Iwona Kasperek
Subject: FW: powypadkowy pies z Mnichowa

 

 

 

From: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt [soz@obrona-zwierzat.pl]
Sent: Sunday, February 14, 2016 6:11 PM
To: Iwona Kasperek
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MIEJSKI
ul. 11 Listopada 3 3a

28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 000523726

NIP 656-12-59-000

IUIT.6140.16.2016/JM Jędrzejów, 26.02.2016 r.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2016 r. dotyczące udzielenia informacji na temat

stanu zdrowia powypadkowego bezdomnego psa w miejscowości Mnichów uprzejmie

informuję:

W dniu 12 lutego 2016 r. w miejscowości Mnichów doszło do zdarzenia drogowego

z udziałem bezdomnego psa. Niezwłocznie po zgłoszeniu pracownicy Zakładu Usług

Komunalnych udali się na wskazane miejsce, zabezpieczyli poszkodowanego psa i przewieźli

do zakładu weterynaryjnego na ul. Browarnej 6, gdzie została mu udzielona niezbędna pomoc

medyczna. Kondycja psa wskazywała na możliwość wystąpienia urazów wewnętrznych

w związku z tym została podjęta decyzja o wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego. Analiza

zdjęcia potwierdziła, że obrażenia wewnętrzne są rozlegle: złamana miednica w kilku

miejscach, oderwanie od kości krzyżowej oraz rozległe urazy wewnętrzne oraz podejrzenie

rozległego uszkodzenia okolicznych nerwów. Kondycja psa pogarszała się w związku z tym

w celu ograniczenia dalszego cierpienia została podjęta decyzja o humanitarnej eutanazji.

Szczegółowa dokumentacja medyczna nie będzie udostępniana.

z up. BUfR/v/1iSTRZA
i Inwestycji

rtia In^sfi^ry Technicznej

•aiwda


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 


