
BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA

Cieszyn, dnia 8 grudnia 2015 r.

OŚR.6140.7.2015.3

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 31 § l i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. póz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 13 sierpnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. póz. 1399 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 listopada
2015 r., złożonego przez Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada
29, reprezentowane przez panią Agnieszkę Lechowicz - prezesa,

Burmistrz Miasta Cieszyna
postanawia

wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia Burmistrza Miasta Cieszyna na
prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych w Cieszynie, znak OSR.3.7080-4/2/08, z dnia
19 sierpnia 2008 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22 listopada 2015 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25 listopada 2015 r.,
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 29, reprezentowane przez
panią Agnieszkę Lechowicz - prezesa, wystąpiło z żądaniem o wszczęcie postępowania w sprawie
cofnięcia zezwolenia Burmistrza Miasta Cieszyna na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych
w Cieszynie, znak OŚR.3.7080-4/2/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r., udzielonego pani Beacie Kowalczyk,
prowadzącej działalność gospdarczą pod nazwą „Firma Handlowa Beata Kowalczyk" z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Cichej 10, z powodu naruszenia warunków zezwolenia. W opinii Stowarzyszenia
przedsiębiorca narusza warunki zezwolenia poprzez nie przestrzeganie zapisów dotyczących obszaru
działalności prowadzenia schroniska, a także nie spełnianie wymogów weterynaryjnych wynikających
z zapisu § l ust. l rozporządzenia Minista Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.
z 2004 r. Nr 158, póz. 1657), tj. wymogu oddalenia schroniska od siedzib ludzkich o co najmniej 150 m.
Zgodnie z art. 31 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
organizacja społeczna może wystąpić z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnyego
i dopuszczenia jej do udziału w postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej
organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Z przedłożonego wraz z wnioskiem statutu Stowarzyszenia wynika, że celami Stowarzyszenia są
między innymi działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz
zapewnienia im opieki, a także sprawowanie nadzoru i kontoli nad przestrzeganiem przepisów
i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska. W dalszej części wniosku Stowarzyszenie
uzasadniło, iż zachodzi szczególny interes społeczny przemawiający za cofnięciem ww.
zezwolenia, którego warunki nie są przestrzegane przez przedsiębiorcę, co w konsekwencji nie
służy dobru zwierząt, misji schronisk, a przez to interesowi społecznemu.
Mając na uwadze powyższe, biorąc pod uwagę cele działania Stowarzyszenia Obrona Zwierząt oraz
interes społeczny, Burmistrz Miasta Cieszyna postanowił wszcząć z urzędu postępowanie



w sprawie jak wyżej.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Zgodnie z art. 142 l ustawy z dnia 14 czerwca ,1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
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Otrzymują:
- Pani Beata Kowalczyk - Firma Handlwa Beata Kowalczyk, Cieszyn, ul. Cicha 10
- Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, Jędrzejów, ul. 11 Listopada 29
- OŚRa/a
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