
Chorzów, dnia 10 marca 2017r.

PREZYDENT MIASTA CHORZÓW
ul. Rynek l, 41-500 Chorzów

UK-I. 7031.17.13.2017.11
POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 97 §1, ust 4 w związku z art. 123 §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego (dalej kpa) (Dz. U. 2016. 23 t.j.) niniejszym

POSTANAWIAM

zawiesić postępowanie z wniosku Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11
Listopada 29 w sprawie cofnięcia zezwolenia wydanego Stowarzyszeniu TOŻ w Polsce, Oddział w
Chorzowie, KRS: 0000154454, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

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 niewypelniania 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.

Postanowieniem Nr UK-I.7031.20.13.2016.20 z dnia 22 lutego 2016r. o odmowie wszczęcia
postępowania, Prezydent Miasta odmówił wszczęcia postępowania w sprawie. Postanowienie
zostało zaskarżone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Stowarzyszenie Obrona
Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 29. Postanowieniem Samorządowego
Kolegium Odwoławczego SKO-OG-43/53/4990/16/RN SKO uchyliło postanowienie Nr UK-
I.7031.20.13.2016.20 z dnia 22 lutego 2016r. o odmowie wszczęcia postępowania wydane przez
Prezydenta Miasta Chorzów. Następnie Postanowieniem Nr UK-I.7031.20.13.2016.158 z dnia 31
sierpnia 2016r. o odmowie wszczęcia postępowania, Prezydent Miasta ponownie odmówił
wszczęcia postępowania w sprawie. Postanowienie powtórnie zostało zaskarżone do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w
Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 29. Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego
SKO-OG-43/125/15959/16/RN SKO ponownie uchyliło postanowienie Nr UK-
1.7031.20.13.2016.158 z dnia 31 sierpnia 2016r. o odmowie wszczęcia postępowania wydane przez
Prezydenta Miasta Chorzów.

Organ nie podzielił argumentacji wskazanej w Postanowieniu Samorządowego Kolegium
Odwoławczego SKO-OG-43/125/15959/16/RN o uchyleniu postanowienia Prezydenta Miasta
Chorzów Nr UK-I.7031.20.13.2016.158 z dnia 31 sierpnia 2016r. o odmowie wszczęcia
postępowania. W związku z powyższym w dniu 07 lutego 2017 skierował wniosek do Prokuratury



Rejonowej w Chorzowie o wniesienie sprzeciwu od decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.

Obecnie sprawa znajduje się w Prokuraturze Rejonowej zgodnie z wnioskiem organu, która
to instytucja musi rozstrzygnąć sprawę wniesienia stosownego sprzeciwu wobec decyzji ostatecznej
SKO.

Zgodnie z brzmieniem art. 97 §1, ust 4 kpa organ zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny
organ lub sąd.

W myśl art. 97 § 2 kpa gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o
których mowa w § l pkt 1-4, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na
żądanie strony.

Zgodnie z art. 103 kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów
przewidzianych w kodeksie.

W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji. Niniejsze postanowienie jest prawnie i
merytorycznie uzasadnione.

Pouczenie:

Na podstawie art. 141 § l . i § 2. na wydane w toku postępowania postanowienie służy stronie za-
żalenie. Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

PREZYDE

Otrzymują: ""9 Komunalnych
1. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie,

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

2. UKIa/a
3. a/a




