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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 23.07.2015 r.

Do organów gmin

współpracujących

z Longinem Siemińskim

Informacja dotycząca współpracy ze schroniskiem Longina Siemińskiego

w Wojtyszkach

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zwraca się do wszystkich gmin, które zawarły umowę

ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Longina Siemińskiego w Wojtyszkach (gm. Brąszewice, pow.

sieradzki), celem poinformowania o aktualnym stanie prawnym dotyczącym tej współpracy.

Warunkiem  legalnej  działalności  schroniska  w  Wojtyszkach  jest  posiadanie  zezwolenia

wydanego  przez  Wójta  Gminy  Brąszewice  na  podstawie  przepisów ustawy  z  dnia  13.09.1996  r.  o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zezwolenie dla Longina Siemińskiego, o treści ustalonej

ostatecznie  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Sieradzu w dniu 23.05.2012 r.,  określiło

obszar działalności schroniska jako „teren gminy Brąszewice”. W tej sytuacji, przyjmowanie do tego

schroniska bezdomnych zwierząt z innych gmin stanowi naruszenie warunków udzielonego zezwolenia,

zaś umowy w tym zakresie, z gminami innymi niż Gmina Brąszewice, są niezgodne z prawem, jako

zawarte z podmiotem nieuprawnionym.

Pomimo to, Longin Siemiński zawierał i zawiera umowy z wieloma gminami, kierując się taką

interpretacją ustawowego pojęcia „obszar działalności”, która utożsamiała go z „miejscem świadczenia

usług”, tj. obszarem zajmowanym przez schronisko (a nie obszarem, z którego pochodzą przyjmowane

zwierzęta).



Tymczasem, w dniu 17.03.2015 r., w sprawie rozumienia pojęcia „obszaru” w zezwoleniu na

prowadzenie  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  Wojtyszkach,  wypowiedział  się  Naczelny  Sąd

Administracyjny (sygn. akt II OSK 2136/13), kwestionując wskazaną wyżej dezinterpretację, uchylając

wyrok  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Łodzi  i  przekazując  sprawę  do  ponownego

rozpoznania (treść wyroku w załączeniu).

Przewidywanym  skutkiem  tego  orzeczenia  NSA  będzie  cofnięcie  zezwolenia  dla  Longina

Siemińskiego na prowadzenie schroniska w Wojtyszkach, z powodu naruszenia warunków zezwolenia.

Nie sposób jednak przewidzieć kiedy to nastąpi. Uważamy to za istotną okoliczność dla gmin, gdyż

prawdopodobny  skutek  prawny  pociągnie  za  sobą  konieczność  odebrania  przez  gminy  zwierząt

ulokowanych w przedmiotowym schronisku. Zaistnieje wówczas pilna potrzeba znalezienia miejsc dla

3-4 tysięcy bezdomnych psów, zatem bez podjęcia zawczasu odpowiednich działań  ze strony gmin,

sytuacja tych zwierząt może być bardzo trudna.

W załączniku:

- treść wyroku NSA z dnia 17.03.2015 r., sygn. akt II OSK 2136/13


