
Kielce, 15.12.2015 r.

KANCELARIA ADWOKACKA

Marcin Staniak

ADWOKAT

25-355 Kielce, ul. Zagórska 18A/4

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

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

I Wydział Cywilny

Powód: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

KRS: 0000292939

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

reprezentowane przez

adwokata Marcina Staniaka

ul. Zagórska 18A/4, 25-355 Kielce

Pozwana: Gmina Miasto Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

w.p.s.: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

(powód zwolniony jest od opłat sądowych)

Pozew o zapłatę

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 na podstawie rozdz. IV § 17 pkt 8

jego statutu, wnoszę o:

1. zasądzenie  od  pozwanej  Gminy  Miasto  Jędrzejów  na  rzecz  powodowego

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt kwoty 500,00 zł (słownie pięćset złotych) wraz z

odsetkami ustawowymi od dnia 31.05.2015 r. do dnia zapłaty;
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2. zasądzenie  od  pozwanej  na  rzecz  powoda  kosztów  procesu,  w  tym  kosztów

zastępstwa procesowego wg norm przepisanych;

3. wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych;

4. przeprowadzenie rozprawy w wypadku nieobecności powoda lub jego pełnomocnika;

5. dopuszczenie dowodu z dokumentów i zdjęć powołanych w uzasadnieniu pozwu oraz

przesłuchania w charakterze świadka:

- Moniki Muszyńskiej – adres do doręczeń: Lasków 39, 28-300 Jędrzejów – na

okoliczność  stanu  fizycznego  zwierzęcia  w  momencie  zabierania  go  przez

pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie;

- Elizy Kwiecień- adres do doręczeń: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11

Listopada  29,  28-300  Jędrzejów  –  na  okoliczność  warunków  „współpracy”

Gminy Jędrzejów z powodowym Stowarzyszeniem.

Właściwość miejscowa tutejszego Sądu znajduje uzasadnienie w treści art. 34 k.p.c. w zw.

z art. 454 § 1 k.c., bowiem świadczenie pieniężne winno być spełnione w siedzibie lub miejscu

zamieszkania wierzyciela.

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt posiada status organizacji pożytku publicznego i na mocy

art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Dz.U.2014.1118 j.t.,  jest zwolnione od opłat sądowych na zasadach określonych w przepisach

odrębnych. Zgodnie z art. 104 ust 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach

cywilnych,  Dz.U.2014.1025  j.t.,  nie  mają  obowiązku  uiszczania  opłat  organizacje  pożytku

publicznego  działające  na  podstawie  przepisów  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o

wolontariacie,  z  wyjątkiem  spraw  dotyczących  prowadzonej  przez  te  organizacje  działalności

gospodarczej, stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych

ogrodach działkowych, Dz. U. z 2014 r. poz. 40, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty

wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  w

sprawach  dotyczących  realizacji  zleconego  zadania  publicznego  na  podstawie  przepisów  o

działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.  Powodowe  Stowarzyszenie  nie  prowadzi

działalności gospodarczej i nie realizuje zleconych zadań publicznych.
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Uzasadnienie

1. stan faktyczny

W dniu 22.01.2015 r. mieszkanka Gminy Jędrzejów, Monika Muszyńska, zam. Lasków 39,

na trasie Jędrzejów-Małogoszcz, przy zjeździe na obwodnicę Jędrzejowa, zauważyła leżącego na

poboczu psa. Zwierzę było ślepe oraz ranne, prawdopodobnie w wyniku zdarzenia drogowego, m.

in. z widocznym otwartym złamaniem przedniej łapy.

dowód nr 1: oświadczenie świadka

Po zawiadomieniu policji, po psa przyjechało 2 pracowników Zakładu Usług Komunalnych

w Jędrzejowie (zwanego dalej: ZUK), którzy przewieźli go do gminnego miejsca tymczasowego

przetrzymywania zwierząt na terenie ZUK przy ul. Reymonta 21. Pies został umieszczony w klatce

ZUK bez wcześniejszego zapewnienia mu opieki weterynaryjnej.

Pomoc  weterynaryjna  nie  została  zwierzęciu  zapewniona  również  w  dniu  następnym.

Informacje o tym napłynęły do Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, które wobec zaniechań organu

zobowiązanego oraz złego stanu fizycznego zwierzęcia (niezaopatrzone złamanie otwarte łapy oraz

pomniejsze rany), zdecydowało się zapewnić mu pilną opiekę weterynaryjną (tj. przewieźć psa do

weterynaryjnego zakładu leczniczego), czyli poprowadzić sprawę, która zgodnie z ustawą z dnia

21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, Dz.U.2013.856 j.t. (zwaną dalej: u.o.z.) należy do obowiązków

gminy. Stowarzyszenie wybrało zakład weterynaryjny, kierując się dobrem zwierzęcia i własnym

doświadczeniem,  mając  również  na  uwadze  korzyść  gminy,  w  imieniu  której  czynności  te

wykonywało.  I  tak,  w  dniu  24.01.2015  r.,  zwierzę  przekazane  zostało  Stowarzyszeniu  przez

pracownika ZUK i przewiezione do Przychodni Weterynaryjnej Bilscy s.c., w Kielcach, przy ul.

Kochanowskiego  9,  specjalizującej  się  w  zabiegach  ortopedycznych,  gdzie  natychmiast,  tego

samego dnia, poddane zostało kilkugodzinnej, trudnej operacji, mającej na celu m. in. zachowanie

złamanej kończyny.

dowód nr 2: dokumentacja fotograficzna – 6 szt. zdjęć

dowód nr 3: wypis z karty leczenia weterynaryjnego

Zabieg się udał. Koszt operacji i opieki pooperacyjnej wyniósł 500,00 zł (słownie pięćset

złotych).

dowód nr 4: faktura nr 14/2015

W  dniu  25.01.2015  r.  zwierzę  zostało  przekazane  nowemu  opiekunowi  prawnemu,

zamieszkałemu w woj. małopolskim.
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dowód nr 5: karta adopcyjna

Zwierzę jeszcze przez długi czas poddawane było żmudnej rehabilitacji na koszt nowego

właściciela.

W  dniu  30.04.2015  r.  powodowe  Stowarzyszenie  wystąpiło  do  Burmistrza  Miasta

Jędrzejowa z  wezwaniem do zapłaty 500,00 zł  tytułem kosztów poniesionych przez powoda w

związku  z  zapewnieniem koniecznej  pomocy  weterynaryjnej  bezdomnemu  psu,  będącemu  pod

opieką Gminy Jędrzejów.

dowód nr 6: wezwanie do zapłaty

dowód nr 7: rachunek nr 01/2015

Pismem  z  dnia  12.05.2015  r.  organ  Gminy  Jędrzejów  odmówił  zwrotu  w/w  kosztów,

argumentując, iż  Gmina zapewniła psu niezbędną  opiekę  weterynaryjną,  a udzielając zwierzęciu

pomocy Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe i podjęło się  tego na własne ryzyko i

odpowiedzialność.

dowód nr 8: odpowiedź organu Gminy Jędrzejów z dnia 12.05.2015 r.

W dniu 13.05.2015 r. powód wystąpił do Burmistrza Jędrzejowa z wnioskiem o udzielenie

informacji publicznej na temat sposobu i skutków wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi

zwierzętami i ich wyłapywanie”, przewidzianego u.o.z.

dowód nr 9: wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 30.06.2015 r. organ Gminy Jędrzejów odpowiedział na wniosek, informując m. in.

że w latach 2014-2015 Gmina 16 razy skorzystała z pomocy lekarza weterynarii, a w każdym z tych

przypadków nastąpiły zgony zwierząt.

dowód nr 10: odpowiedź organu Gminy Jędrzejów z dnia 30.06.2015 r.

2. osnowa prawna żądania pozwu

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt jest organizacją społeczną, której statutowym celem jest

m. in. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienie

im  opieki.  Cel  ten  Stowarzyszenie  realizuje  poprzez  szereg  działań  polegających  na  niesieniu

zwierzętom pomocy, dbaniu o ich właściwy stan fizyczny i psychiczny oraz sprawowaniu nadzoru i

kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.

dowód nr 11: odpis z KRS powoda
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Art.  11  ust.  1  u.o.z.  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. Wg art. 11a ust. 5 u.o.z. koszty realizacji programu ponosi gmina.

Za wykonanie uchwały nr L/444/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28.03.2014 r. w

sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie miasta i gminy Jędrzejów w 2014 r. odpowiada Burmistrz Miasta Jędrzejowa. §

9  tejże  uchwały  stwierdza,  że  ranne  zwierzęta  odłowione  na  terenie  gminy  powinny  być

przewożone do zakładu leczniczego. Stanowi to wskazanie sposobu, w jaki uchwałodawca chce,

aby zadanie opieki nad rannymi, bezdomnymi zwierzętami było realizowane.

dowód nr 12: uchwała nr L/444/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28.03.2014 r.

Zaznaczenia wymaga, że uchwała obowiązująca w 2015 r., podjęta została przez Gminę Jędrzejów

w dniu 27.03.2015 r., a więc już po istotnym dla żądania pozwu zdarzeniu.

Zgodnie  z  §  9  i  10  w/w uchwały,  Burmistrz  Miasta  Jędrzejowa odpowiedzialny jest  za

podpisanie umowy z gabinetem weterynaryjnym, który będzie realizował usługę leczenia rannych

zwierząt oraz zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych. Warto nadmienić, że § 1 umowy

nr 92/2014 zawartej w dniu 14.05.2014 r. z Gabinetem Weterynaryjnym „Zwierzak”, ul. Browarna

6 w Jędrzejowie, mówi o podejmowaniu działań związanych z leczeniem zwierząt powypadkowych

na zgłoszenie osoby uprawnionej.

dowód nr 13: umowa nr 92/2014 z dnia 14.05.2014 r.

Przypomnieć należy, że zwierzę zostało podjęte z ulicy i umieszczone w klatce ZUK, a nie

przewiezione  do zakładu leczniczego.  Pomoc weterynaryjna nie  została  zwierzęciu  zapewniona

również  w dniu następnym. Zaniechania te  były oczywiście niezgodnie  z wolą  Rady Miejskiej

wyrażoną w w/w uchwale, jak również z zapisami u.o.z.

Z kolei powodowe Stowarzyszenie domaga się zwrotu poniesionych kosztów z uwagi na to,

że  działało  zgodnie  z  wolą  Rady  Miejskiej  w  Jędrzejowie,  za  wiedzą  gminnej  jednostki

organizacyjnej, z korzyścią  dla gminy oraz zachowując należytą staranność, a przede wszystkim

wobec  zaniechań  organu  ustawowo  zobowiązanego,  w  celu  pilnego  ulżenia  w  cierpieniu

potrzebującemu zwierzęciu.
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Powód wskazuje w szczególności, że nie jest zgodne z prawdą twierdzenie organu Gminy

Jędrzejów wyrażone w piśmie odmawiającym zapłaty, jakoby pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem

od  lat  miała  miejsce  „współpraca”,  polegająca  w  szczególności  na  tym,  że  Stowarzyszenie

przejmuje do Gminy bezdomne zwierzęta na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Tymczasem jest wręcz przeciwnie - między Gminą a Stowarzyszeniem od lat trwa konflikt

na  tle  niezapewniania przez  Burmistrza  Jędrzejowa  bezdomnym zwierzętom właściwej  opieki,

zgodnie z jego obowiązkiem zapisanym w art. 11 i 11a u.o.z. oraz uchwałami Rady Miejskiej. W

szczególności zaś Burmistrz Jędrzejowa:

• Zleca  ZUK  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  do  tzw.  „tymczasowego  miejsca

przetrzymywania”  (czyli  miejsca  przetrzymywania  wyłapanych  zwierząt  przed

przewiezieniem do schroniska), gdzie nie ma właściwych warunków ich utrzymywania, a

także gdzie nie mają  faktycznie zapewnionej opieki. Organ Gminy Jędrzejów nie zadbał

nawet  o  adekwatność  umowy,  zawartej  pomiędzy  Gminą  a  ZUK,  do  podejmowanych

corocznie uchwał. Umowa formułuje obowiązki ZUK w kwestii wyłapywania i transportu

bezdomnych zwierząt, a przewiduje m. in. odwożenie ich do schroniska w Kielcach.

dowód nr 14: umowa z dnia 10.06.1999 r.

• Przekazuje bezdomne gminne zwierzęta podmiotowi nieuprawnionemu, tj. schronisku dla

zwierząt  Longina  Siemińskiego  w  Wojtyszkach,  co  jest  niewłaściwe  w  świetle  wyroku

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.03.2015 r., sygn. akt II OSK 2136/13, który

uznał  za nielegalne przyjmowanie przez schronisko w Wojtyszkach zwierząt wyłapanych

poza granicami gminy (Brąszewice), której organ udzielił zezwolenia na prowadzenie tego

schroniska (str. 12 uzas. wyroku). Organ Gminy Jędrzejów konsekwentnie nie przyjmuje do

wiadomości istnienia i znaczenia tego wyroku.

dowód nr 15: wyrok NSA z dnia 17.03.2015 r., sygn. akt II OSK 2136/13

• Nie interesuje się dalszym losem zwierząt umieszczonych w schronisku w Wojtyszkach, tj.

w sposób nieuprawniony ceduje „adopcję” tych zwierząt na przedsiębiorcę prowadzącego

schronisko – zgodnie z § 3 umowy Nr 14/2011 z dnia 15.02.2011 r., zawartej pomiędzy

Gminą Jędrzejów a Longinem Siemińskim.

• Działa na szkodę Gminy, wydając z roku na rok coraz większe środki publiczne na rzekomą

opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, przy jednoczesnym braku kontroli losu wyłapanych

zwierząt oraz niepodejmowaniu żadnych działań mających na celu poprawienie znikomego
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odsetka zwierząt  przekazywanych do „adopcji” (wskutek tych zaniechań  w latach 2007–

2014 koszty Gminy Jędrzejów na ten cel wzrosły 10-krotnie, przy utrzymującej się na tym

samym poziomie liczbie zwierząt wyłapywanych).

Burmistrz  Jędrzejowa  nie  reaguje  na  publiczną  krytykę  ze  strony  Stowarzyszenia  oraz

ukrywa informacje o sposobie realizacji zadania publicznego przez Gminę  (w załączeniu wyroki

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,  uznające go winnym rażącego naruszenia

prawa w udostępnianiu informacji publicznej).

dowód nr 16: wyroki WSA w Kielcach

W  sytuacji  braku  reakcji  Burmistrza  Jędrzejowa  na  zarzuty  i  postulaty  powodowego

Stowarzyszenia,  temu  ostatniemu  pozostaje  tylko  interwencyjne  i  doraźne  reagowanie  na

poszczególne, zwłaszcza drastyczne przypadki postępowania Gminy z wyłapanymi zwierzętami, w

ten sposób, że faktycznie zabiera je z miejsca ich przytrzymywania w ZUK i zapewnia im opiekę.

Co znamienne - Burmistrz i pracownicy Gminy nie przeszkadzają takim interwencjom i je tolerują,

jako dla siebie wygodne. Z drugiej strony, zabieraniu zwierząt przez lata nie towarzyszyły żadne

umowy ani formalności. Nigdy też urzędnicy gminni nie dociekali dalszego losu zabranych przez

powoda zwierząt. Podsumowując - przez 9 lat działalności Stowarzyszenia organ Gminy nie zadbał

o ukształtowanie warunków zabierania zwierząt przez Stowarzyszenie z terenu ZUK, np. nadając

mu ramy najbardziej choćby formalnego porozumienia.

Pies, któremu udzieliło pomocy powodowe Stowarzyszenie w dniu 24.01.2015 r. był ślepy i

ranny (prawdopodobnie  potrącony przez  samochód).  Nie  pojechał  po  niego lekarz  weterynarii,

pomimo że przewiduje to umowa Gminy z lek. wet. Przemysławem Zakrzewskim. Nie został też

przewieziony  przez  pracowników  ZUK  do  tego,  ani  żadnego  innego  zakładu  leczniczego  dla

zwierząt.  Nie  została  mu  również  udzielona  niezbędna  pomoc  weterynaryjna  w  miejscu

przetrzymywania w ZUK. W sytuacji przedłużającej się bierności ze strony Gminy i złego stanu

zdrowia zwierzęcia interwencja Stowarzyszenia była konieczna.

Podkreślić należy, że zawarte w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty stwierdzenie Gminy:

„zabierając  tego  psa  podobnie  jak  inne  zwierzęta  działają  Państwo  na  własne  ryzyko  i

odpowiedzialność, która datuje się od momentu zabrania zwierzęcia”, nie przeczy stanowisku, że

była  to  czynność  konieczna  z  powodu  zaniechań  Gminy,  podjęta  w  zastępstwie  pilnego  i

wymaganego  prawem  jej  działania,  przewidzianego  art.  11  u.o.z.,  uchwałą  Rady  Miejskiej  w

Jędrzejowie nr L/444/14 z dnia 28.03.2014 r. (§ 4 ust. 2 pkt 6) oraz umową  nr 92/2014 z dnia

14.05.2014 r. między Burmistrzem Jędrzejowa a Gabinetem Weterynaryjnym „Zwierzak” (§ 1 pkt
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3).  W  tej  sytuacji  do  roszczenia  powoda  mają  zastosowanie  przepisy  art  752  i  753  k.c.  o

prowadzeniu cudzej sprawy bez zlecenia.

Na koniec warto podkreślić, iż wyjaśnienia udzielane w tej sprawie przez Burmistrza Miasta

Jędrzejowa są wewnętrznie sprzeczne i nielogiczne oraz potwierdzają tezy pozwu. Otóż pismem z

dnia  12.05.2015  r.  (dowód  nr  8)  organ  Gminy  Jędrzejów  zapewnił,  że  psu  została  udzielona

niezbędna pomoc przez lekarza weterynarii. Z kolei pismem z dnia 30.06.2015 r. (dowód nr 10)

organ Gminy Jędrzejów poinformował że w latach 2014-2015 Gmina 16 razy skorzystała z pomocy

lekarza  weterynarii,  a  w  każdym  przypadku  nastąpiły  zgony  zwierząt.  Tymczasem  oba  te

oświadczenia jednocześnie nie mogą polegać na prawdzie, choćby z tego powodu, że pies, którego

dotyczy  niniejszy  pozew,  niewątpliwie  żył  w  chwili  przewożenia  go  przez  powoda  do  lekarza

weterynarii.

W tym stanie powództwo stało się konieczne, a żądanie zwrotu wydatków poniesionych w

trakcie prowadzenia spraw gminy jest uzasadnione i w pełni usprawiedliwione.

adw. Marcin Staniak

W załączeniu:

1. oświadczenie świadka

2. dokumentacja fotograficzna – 6 szt. zdjęć

3. wypis z karty leczenia wet.

4. faktura nr 14/2015

5. karta adopcyjna

6. wezwanie do zapłaty

7. rachunek nr 01/2015

8. odpowiedź Gminy Jędrzejów z dnia 12.05.2015 r.

9. wniosek o udostępnienie informacji publicznej

10. odpowiedź Gminy Jędrzejów z dnia 30.06.2015 r.

11. odpis z KRS powoda

12. uchwała nr L/444/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28.03.2014 r.

13. umowa nr 92/2014 z dnia 14.05.2014 r.
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14. umowa z dnia 10.06.1999 r.

15. wyrok NSA z dnia 17.03.2015 r., sygn. akt II OSK 2136/13

16. wyroki WSA w Kielcach: z dnia 28.05.2015 r., sygn. akt II SAB/Ke 37/15, z dnia 12.08.2015 r., sygn. akt II SAB/Ke

46/15

17. pełnomocnictwo

18. odpis pozwu i załączników

9


