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Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii w Olsztynie
za pośrednictwem
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu
Skarżący:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
Działając na podstawie art. 37 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej:
k.p.a.), Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, wnosi zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu z wniosku skarżącego o zastosowaniu środków
nadzoru przewidzianych art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wobec działalności Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt
Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska - spółka cywilna, Radysy 13, 12-230 Biała
Piska., znak sprawy: PIW.Z.423/sch/1.1.2017.
Skarżący wnosi o:
– wyznaczenie organowi dodatkowego terminu załatwienia sprawy;
– wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie;
– stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
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Uzasadnienie
Na wstępie skarżący wskazuje, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy
- Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, do postępowań
administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli (01.06.2017 r.)
ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W
niniejszej sprawie organ wszczął postępowanie w dniu 31.03.2017 r.
W dniu 10.03.2017 r. skarżący złożył do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu wniosek o
zastosowaniu środków nadzoru przewidzianych art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wobec działalności Schroniska
Dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska - spółka cywilna,
Radysy 13, 12-230 Biała Piska.. Wniosek swój skarżący umotywował nieznanym losem 26 psów
przekazanych do schroniska dla zwierząt w Radysach przez Gminę Dąbrowa Białostocka.
W dniu 31.03.2017 r. organ wszczął postępowanie w sprawie, a w dniu 12.05.2017 r., decyzją
1/sch/2017, umorzył je jako bezprzedmiotowe. Decyzja ta została zaskarżona przez Stowarzyszenie do
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie, który decyzją z dnia
17.07.2017 r., znak: WIW-Z-OZ.912.0.4.2017, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę
do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Od tego momentu minęło 7 miesięcy. Tymczasem do dnia złożenia niniejszego zażalenia
skarżący nie został poinformowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu o żadnych
czynnościach podjętych w sprawie, ani nie uzyskał rozstrzygnięcia w sprawie. Czas oczekiwania na nie
przekroczył terminy przewidziane art. 35 k.p.a., zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zauważyć
przy tym należy, że nieskomplikowany stan faktyczny i prawny sprawy nie uzasadniają tak rażącego
naruszenia terminów przez organ I instancji.
W związku z powyższym zażalenie jest konieczne i usprawiedliwione, a skarżący wnosi jak w
petitum.
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