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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 04.08.2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Bielsku-Białej

za pośrednictwem

Burmistrza Miasta Cieszyna

Skarżący:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego

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  przewlekłe  prowadzenie

postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta Cieszyna z wniosku skarżącego o wszczęcie

postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia

19.08.2008  r.,  znak:  OŚR.3.7080-4/2/08,  zezwalającą  Firmie  Handlowej  Beata  Kowalczyk  na

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, znak sprawy: OŚR.6140.7.2015.3.

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

W dniu  22.11.2015 r. skarżący złożył  do  Burmistrza  Miasta  Cieszyna  wniosek  o  wszczęcie

postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia

19.08.2008  r.,  znak:  OŚR.3.7080-4/2/08,  zezwalającą  Firmie  Handlowej  Beata  Kowalczyk  na

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wniosek swój skarżący umotywował szczegółowo

udokumentowanym naruszaniem przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia.

W  dniu  08.12.2015  r.  organ  wszczął  z  urzędu  postępowanie  w  sprawie  cofnięcia

przedmiotowego  zezwolenia.  Następnie,  z  powodu  „skomplikowanego  charakteru  sprawy”,  organ

dwukrotnie przedłużał termin jej załatwienia:

– zawiadomienie z dnia 22.12.2015 r. - przedłużenie do dnia 25.01.2016 r.;

– zawiadomienie z dnia 04.02.2016 r. - przedłużenie do dnia 04.03.2016 r.

Wobec kilkumiesięcznego milczenia organu gminy, jakie potem nastąpiło, w dniu 11.07.2016 r.

skarżący wystosował do Burmistrza Miasta Cieszyna zapytanie o bieg sprawy, doręczone organowi w

dniu  13.07.2016  r.  Dopiero  ten  monit  skarżącego  spowodował  jakąkolwiek  reakcję  organu,  który

wówczas przypomniał sobie o sprawie, pismem z dnia 15.07.2016 r. informując strony postępowania o

możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Pomimo upływu ponad 8 miesięcy od dnia złożenia wniosku, skarżący do dzisiaj nie uzyskał

rozstrzygnięcia w sprawie, a czas jałowego biegu postępowania przekroczył wszelkie rozsądne granice,

nie  mówiąc  już  o  terminach  przewidzianych  art.  35  k.p.a.,  które  zostały  przez  Burmistrza  Miasta

Cieszyna wielokrotnie i drastycznie przekroczone.

Podkreślić należy przy tym, iż, wbrew twierdzeniom organu, stopień zawiłości przedmiotowej

sprawy jest  znikomy, zarówno z punktu widzenia faktycznego,  jak i  prawnego (mając na względzie

stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w fundamentalnym dla sprawy wyroku z

dnia  17.03.2015  r.,  sygn.  akt.  II  OSK  2136/13).  Tymczasem,  pomimo  oczywistości  i  prostoty

zagadnienia, organ rażąco naruszając przepisy art. 6, 8, 12 i 35 k.p.a., proceduje już 8 miesiąc. W ocenie

skarżącego opieszałość  organu służyć  ma ochronie interesów przedsiębiorcy naruszającego warunki

zezwolenia, i umożliwić mu zawieranie kolejnych umów z gminami.

W związku z powyższym skarga niniejsza jest usprawiedliwiona i konieczna.
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