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Postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania

Prezydent Miasta Chorzowa, działając na podstawie art. 31 § 2 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., póz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, przy ul. 11 Listopada 29, w sprawie
cofnięcia zezwolenia wydanego Stowarzyszeniu Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Chorzowie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt postanawia odmówić
wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia wydanego TOŻ w Polsce Oddział
w Chorzowie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt uznając żądanie za bezzasadne.

Uzasadnienie

W dniu 01 lutego 2016 r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, KRS:
0000292939, wystąpiło do Prezydenta Miasta Chorzowa z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia
wydanego Stowarzyszeniu TOŻ w Polsce, Oddział w Chorzowie, KRS: 0000154454, na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt. Na skutek niewypełniania warunków zezwolenia polegającego
na łamaniu jego zapisów, dotyczących obszaru działalności prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt. Wniosek swój Stowarzyszenie uzasadniło celami statutowymi, jakimi są działania na rzecz
humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania i zapewniania im opieki oraz kształtowania
wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt, a także świadomym naruszaniem, przez TOŻ
Oddział w Chorzowie, warunków określonych w zezwoleniu, które zdaniem Stowarzyszenia skutkują
łamaniem prawa ochrony zwierząt. Zdaniem skarżącej naruszenie warunków zezwolenia polega na
przyjmowaniu do schroniska w Chorzowie zwierząt z innych terenów.

Decyzją z dnia 11.12.2007 roku, Nr UK 70622/11/2007, Prezydent Miasta Chorzów zezwolił
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt. Zgodnie z art 9 ust. l pkt 2 w decyzji określono obszar działalności objętej
zezwoleniem - teren Miasta Chorzów. Zezwolenie udzielone zostało na podstawie warunków
określonych przez Miasto Chorzów, które stanowią prawo miejscowe, dlatego też zezwolenie może
dotyczyć i dotyczy wyłącznie obszaru Miasta Chorzów.

Jak wynika z wyroku NSA z dnia 17.03.2015 r., sygn. akt II OSK 2136/13, praktyka
przyjmowania do jednego schroniska zwierząt z większej ilości gmin jest legalna wyłącznie w
przypadku schronisk prowadzonych przez organizacje społeczne, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o
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ochronie zwierząt (Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt,
w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego). Schronisko w Chorzowie
prowadzone jest przez organizacje społeczną, jaką jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które
prowadzi działalność o zasięgu ogólnopolskim i realizuje zadania oraz cele statutowe polegające na
działaniu w obronie zwierząt i niesieniu im pomocy. Wielokrotne kontrole, przeprowadzone
w schronisku, nie wykazały by TOŻ działał w sprzeczności z celami statutowymi oraz przepisami
ustawy o ochronie zwierząt. W przytoczonej sprawie skarżące Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, które
było inicjatorem postępowania reprezentowało dokładnie taki sam pogląd i z sobie tylko wiadomych
przyczyn na potrzeby tego postępowania prezentuje pogląd przeciwny.

Ze wskazanego powyżej wyroku NSA oraz wcześniejszego wyroku WSA w Łodzi z dnia 24
maja 2013 r., sygn. II SA^d 236/13, wynika, że nie można utożsamiać obszaru działalności
schroniska dla bezdomnych zwierząt z pojęciem miejsca pochodzenia zwierząt znajdujących się pod
opieką schroniska, jako obiektu prowadzenia działalności gospodarczej. Schronisko dla bezdomnych
zwierząt jest obiektem, w którym znajdują schronienie zwierzęta bezdomne, nie posiadające opiekuna
lub właściciela, bez względu na miejsce, w którym zostało odnalezione, odłowione lub porzucone. Nie
można więc zgodzić się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie,
że przyjmowanie zwierząt do schroniska prowadzonego na terenie Miasta Chorzów, a odłowionych
poza granicami Miasta Chorzów jest naruszeniem warunków zezwolenia a warunki wydania
zezwolenia nie zakazują TOŻ Oddział w Chorzowie przyjmowania do schroniska zwierząt z innych
gmin.

Na podstawie odpisu z KRS TOŻ w Polsce można jednoznacznie ustalić, iż jest to
organizacja, której celem statutowym działania jest ochrona zwierząt w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., póz. 856 z późn. zm.).

Reasumując należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Chorzów. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
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