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W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział l Cywilny

w składzie:

Przewodniczący - SSO Przemysław Majkowski

Protokolant sekr. Joanna Wołczyńska-Kalus

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2013 r. w Sieradzu

na rozprawie sprawy

z powództwa Stowarzyszenia Obrony Zwierząt w Jędrzejowie

przeciwko Longinowi Siemińskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą Hotel dla

Zwierząt i Ptactwa domowego w Łodzi i Gminie Łask

o uznanie umowy za nieważną

1. oddala powództwo,

2. nie obciąża pozwanego kosztami procesu.

Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność świadczy
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UZASADNIENIE

W pozwie złożonym w dniu l października 2012 roku powód

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie domagał się stwierdzenia

nieważności umowy Nr OŚR/35/2011 zawartej w dniu 9 grudnia 2011 r.

pomiędzy pozwanymi Gminą Łask i Longinem Siemińskim prowadzącym

działalność pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi z uwagi

na jej sprzeczność z ustawą o ochronie zwierząt, gdyż została zawarta przez

pozwaną Gminę Łask z nieuprawnionym podmiotem.

W odpowiedzi na pozew, pozwany Longin Siemiński prowadzący

działalność pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi wniósł

o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów

zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 9 grudnia 2011 r. pomiędzy pozwanymi Gminą Łask jako

zamawiającym i Longinem Siemińskim prowadzącym działalność pod nazwą

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi jako wykonawcą została

zawarta, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, umowa Nr OŚR/35/2011, na

mocy której ( § 4) wykonawca przyjął do realizacji usługę w zakresie

wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Łask.

Umowa została zawarta na czas zamknięty na okres od dnia l stycznia 2012r.

do dnia 31 grudnia 2012r.

(dowód: kopia umowy k. 8,9)

W dniu 6 lutego 2008 r. Burmistrz Łasku wydał decyzję, mocą której

zezwolił przedsiębiorcy Mariola Siemińska prowadzącej działalność pod nazwą

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi na prowadzenie działalności w

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami tj. wyłapywania bezpańskich



i bezdomnych zwierząt z terenu gminy Łask w okresie od dnia 15 lutego 2008r.

do 31 stycznia 2013r.

(dowód: kopia decyzji k. 39,40)

W dniu l grudnia 2009 r. Burmistrz Łasku wydał decyzję, mocą której

przeniósł na Longin Siemiński Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi

decyzję Burmistrza Łasku, mocą której zezwolił przedsiębiorcy Mariola

Siemińska prowadzącej działalność pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego w Łodzi na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami.

(dowód: kopia decyzji k. 38)

W dniu 7 września 2010 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu

wydał decyzję Nr 401 mocą której postanowił nadać numer identyfikacyjny

podmiotowi prowadzącemu działalność nadzorowaną prowadzenie schroniska

dla zwierząt zlokalizowaną w miejscowości Wojtyszki gmina Brąszewice.

(dowód: kopia decyzji k. 41,42)

W dniu 23 grudnia 2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w

Sieradzu działając na wniosek Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie

stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy Brąszewice z dnia 7 września 2010

r. G-7080/1/2009/2010 zezwalającej Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie

działalności w zakresie wyłapywania bezpańskich i bezdomnych zwierząt z

terenu Gminy Brąszewice oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych

zwierząt.

(dowód: kopia decyzji k. 12,13,14)

W dniu 30 marca 2012r. Wójt Gminy Brąszewice wydał decyzję, mocą

której zezwolił Longinowi Siemińskiemu prowadzącemu działalność pod nazwą

Hotel dla Ptactwa Domowego w Łodzi na prowadzenie działalności w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla

bezdomnych zwierząt w miejscowości Wojtyszki.

(dowód: kopia decyzji k. 43 - 48)

W dniu 23 maja 2012r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie od

decyzji Wójta Gminy Brąszewice z dnia 30 marca 2012r. uchyliło w części



zaskarżoną decyzję i ustaliło, że obszar działalności schroniska dla bezdomnych

zwierząt w Wojtyszkach to teren gminy Brąszewice.

(dowód: kopia decyzji k. 18,19)

W dniu 9 października 2012r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w

Sieradzu na wniosek Longina Siemińskiego w sprawie wyjaśnienia wątpliwości

co do treści decyzji SKO z 23 maja 2012 r. wyjaśniło, że użyte w osnowie decyzji

określenie, że obszar działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt to teren

gminy Brąszewice należy rozumieć w ten sposób, że schronisko jako obiekt

prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym

zwierzętom, winno być usytuowane w granicach administracyjnych gminy

Brąszewice. W uzasadnieniu postanowienia SKO stwierdziło, że tak określony

teren prowadzenia schroniska nie odnosi się do miejsca pochodzenia zwierząt

objętych opieką schroniska, lecz wyłącznie do miejsca położenia schroniska.

(dowód: kopia postanowienia k. 93, 94)

Gmina Łask zawarła, w dniu 21 grudnia 2012r., z Longinem Siemińskim

prowadzącym działalność pod nazwą Hotel dla Ptactwa Domowego w Łodzi, w

wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego, umowę Nr OŚR/25/2012 na okres od

dnia l stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. w zakresie wyłapywania i

opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Łask w 2013 roku.

( dowód: pismo pełnomocnika pozwanej Gminy Łask k. 78)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych wyżej

dokumentów. Sąd uznał wszystkie wyżej wymienione dokumenty za

wiarygodne, bowiem ich wartości dowodowej nie kwestionowała żadna ze

stron, a Sąd nie znalazł żadnych podstaw by czynić to z urzędu. Wobec tego Sąd

uznał, że dokumenty urzędowe stanowią, w myśl art. 244 § l k.p.c., dowód tego,

co zostało w nich w sposób urzędowy stwierdzone.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo jest niezasadne i nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie

sądu strona powodowa utraciła interes prawny w dochodzeniu żądania

sformułowanego w pozwie bowiem kwestionowana przez nią umowa wygasła z



dniem 31 grudnia 2012r. Fakt, że pozwana Gmina Łask zawierała w przeszłości

umowy z pozwanym Longinem Siemińskim prowadzącym działalność pod

nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w Łodzi nie oznacza, że w

niniejszym procesie, przy konkretnie oznaczonej umowie można mówić o

interesie prawnym powoda do żądania unieważnienia umowy Nr OŚR/35/2011

zawartej w dniu 9 grudnia 2011 r. Także zawarcie przez Gminę Łask nowej

umowy Nr OŚR/25/2012 na okres od dnia l stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia

2013r. w zakresie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu

Gminy Łask w 2013 roku, nie ma wpływu na ocenę interesu prawnego strony

powodowej w żądaniu unieważnienia wygasłej umowy Nr OŚR/35/2011

zawartej z dnia 9 grudnia 2011 r. Wyrok wydany w niniejszej sprawie nie

tworzy w żaden sposób prejudykatu i nie ma żadnego wpływu na ewentualną

ocenę ważności nowej umowy Nr OŚR/25/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. Przy

ocenie ważności tej umowy należy prowadzić odrębne ustalenia i dokonywać

odrębnej oceny, na którą nie ma żadnego wpływu ocena dokonana w niniejszej

sprawie związanej z umową Nr OŚR/35/2011.

Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, że w świetle ustalonego w

sprawie stanu faktycznego żądanie zgłoszone w pozwie także nie zasługiwało

na uwzględnienie. Strona powodowa wywodziła, że pozwana gmina ma

obowiązek kierować wyłapane bezdomne zwierzęta do schronisk, które

legitymują się spełnieniem przewidzianych prawem wymogów formalnych. W

ocenie sądu schronisko prowadzone przez pozwanego Longina Siemińskiego

spełnia wszystkie prawne wymogi formalne co wynika z ustaleń dotyczących

stanu faktycznego. Zawarta pomiędzy Gminą Łask, a pozwanym L. Siemińskim

umowa Nr OŚR/35/2011, na mocy której przyjął on do realizacji usługę w

zakresie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy

Łask została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Nie jest to więc

wieloletnia współpraca pozwanej gminy i L. Siemińskiego, jak podnosi to strona

powodowa lecz realizacja odrębnych umów będących każdorazowo finałem

rozstrzygania procedur przetargowych, do których mogą przystępować

wszystkie zainteresowane i uprawnione podmioty. Zawarta umowa

obejmuje dwie sfery dotyczące:



- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w zakresie wyłapywania,

- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w zakresie opieki nad

bezdomnymi zwierzętami.

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schroniska to

dwie różne od siebie działalności, niezależne od siebie i prowadzone w oparciu

o odrębne zezwolenia. Zezwoleń takich w drodze decyzji administracyjnej, na

podstawie art 7ust.l pkt. 3 i 4 oraz 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 391),

udziela odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu

na miejsce prowadzenia usługi. Stosownie do wskazanych powyżej przepisów

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym wyłapywania

bezdomnych zwierząt zezwolenie dotyczy obszaru objętego właściwością

terytorialną organu administracji udzielającego zezwolenia. Niesporne jest w

niniejszej sprawie, że L. Siemiński mógł w okresie od l stycznia 2012r. do 31

grudnia 2012r. prowadzić działalność polegającą na wyłapywaniu bezdomnych

zwierząt gdyż w dniu l grudnia 2009 r. Burmistrz Łasku wydał decyzję, mocą

której przeniósł na Longin Siemiński Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego w

Łodzi decyzję Burmistrza Łasku, mocą której zezwolił przedsiębiorcy Mariola

Siemińska prowadzącej działalność pod nazwą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa

Domowego w Łodzi na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami do dnia 31 stycznia 2013 r. Jeżeli chodzi natomiast o

prowadzone przez pozwanego L. Siemińskiego schronisko w miejscowości

Wojtyszki to od 30 marca 2012 r. w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja

Wójta Gminy Brąszewice, mocą której zezwolił Longinowi Siemińskiemu

prowadzącemu działalność pod nazwą Hotel dla Ptactwa Domowego w Łodzi

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w

miejscowości Wojtyszki przy czym, na co już wskazywano przy ustalaniu stanu

faktycznego, zgodnie z postanowieniem SKO w Sieradzu tak określony teren

prowadzenia schroniska nie odnosi się do miejsca pochodzenia zwierząt

objętych opieką schroniska, lecz wyłącznie do miejsca położenia schroniska.

Stosownie do odrębnych przepisów dotyczących ochrony zdrowia zwierząt

( ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych



zwierząt Dz. U. Nr 69 z 2004 r. póz. 625 ze zm. ), w dniu 7 września 2010 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu wydał decyzję Nr 401, mocą której

postanowił nadać numer identyfikacyjny podmiotowi prowadzącemu

działalność nadzorowaną prowadzenie schroniska dla zwierząt zlokalizowaną

w miejscowości Wojtyszki gmina Brąszewice. Wynika z tego zatem, że L.

Siemiński spełniał wszelkie warunki do prowadzenia schroniska dla zwierząt, a

tym samym mógł również skutecznie przyjmować do schroniska w Wojtyszkach

zwierzęta z terenu Gminy Łask, zatem i w tym zakresie kwestionowana przez

powoda umowa Nr OŚR/35/2011 była ważna.

Podpisana umowa nie naruszała także zasad współżycia społecznego

ponieważ zgodnie z jej postanowieniami zapewniała kontrolę ze strony Gminy

Łask w jaki sposób wykonawca umowy wywiązuje się z przyjętych na siebie

obowiązków. Umowa nie przenosi własności zwierząt na wykonawcę umowy i

zobowiązuje wykonawcę m. in. do sprawdzania wiarygodności osób

adoptujących zwierzę, spisywania umów z takimi osobami, prowadzenia

ewidencji i dokumentacji (czipowania) zwierząt oraz przekazywania jej

zamawiającej gminie, a także współpracy z gminą w zakresie prowadzonych

programów zwalczania bezdomności zwierząt na terenie pozwanej gminy, a

tym samym spełnia wymogi wynikające z art. 11 ust 1. ustawy o ochronie

zwierząt (t.j. Dz. U. Nr 106 z 2003 r. póz. 1002 ze zm).

Powodowe Stowarzyszenie jest organizacją non profit pożytku

publicznego, działa w interesie społecznym dlatego sąd nie obciążał go kosztami

postępowania.

Wobec powyższych okoliczności sąd orzekł o oddaleniu powództwa.

Na oryginale właściwe podpisy
Za zgodność świadczy

SEKRETARKA
Sądu Okręgowego -a Sieradzu

Joanna Węicsyń^ka-Kalus




