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Znak: SKO. OŚ- 60/1068/72/2016 Kielce, dnia 22 kwietnia 2016r.
POSTANOWIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w składzie orzekającym:
Przewodnicząca: Anna Orlińska (sprawozdawca)
Członkowie: Irena Bałchanowska- Janus

Róża Kowalkowska- Zmarzlik

działając na podstawie art. 31§ 2 w związku z art. 157 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, póz. 23), wszczyna z urzędu
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny z
dnia 7 stycznia 2014r., znak: RGŚ.IV.6140.1.2014 w przedmiocie zezwolenia Panu Marcinowi
Komorowiczowi - Gabinet Weterynaryjny MEDWET z siedzibą w Kielcach przy ul.
Berberysowa 34, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości
Nowiny, ul. Przemysłowa 89- na działce nr ewid. 585/254, obręb geodezyjny Wola Murowana,
gmina Sitkówka- Nowiny.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 stycznia 2016r. i z dnia 17 marca 2016r. Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt w Jędrzejowie, powołując się na swoje cele statutowe, wniosło o stwierdzenie
nieważności decyzji Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 7 stycznia 2014r., znak:
RGŚ.IV.6140.1.2014 w przedmiocie zezwolenia Panu Marcinowi Komorowiczowi - Gabinet
Weterynaryjny MEDWET z siedzibą w Kielcach, przy ul. Berberysowa 34 na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Nowiny, ul. Przemysłowa 89- na działce
nr ewid. 585/254, obręb geodezyjny Wola Murowana, gmina Sitkówka- Nowiny, z uwagi na
wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Organizacja społeczna wskazała, że w w/w decyzji
brak jest wymaganego prawem określenia obszaru działalności objętej zezwoleniem.

Mając powyższe na uwadze, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach,
stosownie do treści art. 31 §2 kpa i art. 157§ 2 kpa wszczyna postępowanie w sprawie
stwierdzenie nieważności decyzji na żądanie organizacji społecznej, uznając, że jest to
uzasadnione jej celami statutowymi oraz że przemawia za tym interes społeczny.

Jednocześnie Kolegium informuje, że rozpoznanie wniosku Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt w Jędrzejowie jest równoznaczne z dopuszczeniem w/w organizacji do udziału w
sprawie.

Zgodnie z art. 10 kpa, strona może zapoznać się i wypowiedzieć w zakresie
zgromadzonego materiału dowodowego w siedzibie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach Aleja IX Wieków Kielc 3, w terminie 7 dni od daty doręczenia
mniejszego pisma.

Po upływie wyznaczonego terminu Samorządowe Kolegium Odwoławcze zakończy
wszczęte postępowanie wydaniem stosownej decyzji.
Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie służy na nie żaden środek zaskarżenia.

Zespół orzekający w składzie:
Przewodnicząca: Anna Orlińska

Członkowie: Irena Bałchanowska- Janus

Róża Kowalkowska- Zmarzlik..

Otrzymują: Wójt Gminy Sitkówka- Nowiny, Stowarzyszenie Obrona
Komorowicz- Gabinet Weterynaryjny MEDWET z siedzibą w Kielcach,


