
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

w Bielsku-Białej
ul. 3 Maja 1

43-300 BIELSKO-BIAŁA

Sygn. SKO Y/428/4076/358/15 Bielsko - Biała, dnia 23 września 2015 roku

POSTANOWIENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku - Białej na posiedzeniu w dniu 23 września

2015 roku w składzie orzekającym:

Przewodniczący: mgr Jarosław Pająk

Członek: mgr Magdalena Szymańska - Słoniec

Członek (spr.): mgr Jakub Jasiński

po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie z dnia 7

sierpnia 2015 roku (data wpływu do Kolegium 25 sierpnia 2015 roku) w przedmiocie

stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 19 sierpnia 2008 roku o sygn. OŚR.3.7080-4/2/08 w

sprawie zezwolenia „Firmie Handlowej Beata Kowalczyk" zezwolenia na prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10,

działając na podstawie art. 31 § 2 w zw. z art. 157 § 2 Kodeksu postępowania

administracyjnego,

p o s t a n a w i a :

wszcząć postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta

Miasta Cieszyna z dnia 19 sierpnia 2008 roku o sygn. OŚR.3.7080-4/2/08 w sprawie

zezwolenia „Firmie Handlowej Beata Kowalczyk" zezwolenia na prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10.

UZASADNIENIE

Dnia 7 sierpnia 2015 roku organizacja społeczna „Stowarzyszenie Obrona Zwierząt" z

siedzibą w Jędrzejowie złożyło w Urzędzie Miasta w Cieszynie wniosek o stwierdzenie

nieważności decyzji z dnia 19 sierpnia 2008 roku o sygn. OŚR.3.7080-4/2/08 w sprawie

zezwolenia „Firmie Handlowej Beata Kowalczyk" zezwolenia na prowadzenie schroniska dla



bezdomnych zwierząt w Cieszynie przy ul. Cichej 10. Wniosek ten następnie w dniu 25

sierpnia 2015 roku został przekazany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w

Bielsku-Białej.

Kolegium po zapoznaniu się z wnioskiem organizacji społecznej stwierdziło brak

przeszkód formalnych do wszczęcia postępowania, stwierdzając żądanie Stowarzyszenia na

wstępnym etapie postępowania za uzasadnione i postanowiło o wszczęciu postępowania

administracyjnego.

W toku postępowania Kolegium przeprowadzi czynności dowodowe, dopuszczając

dowody zawnioskowane przez Stowarzyszenie. Umożliwi też stronom i uczestnikom

postępowania, wypowiedzenie się co do całości zebranego w sprawie materiału dowodowego

i wyda rozstrzygnięcie na zasadzie art. 158 § l Kodeksu postępowania administracyjnego w

terminie do dnia 23 października 2015 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak na wstępie.
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Otrzymują:

01. Firma Handlowa Beata Kowalczyk; ul. Cicha 10; 43-400 Cieszyn
02. Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt; ul. 11 Listopada 29; 28-300 Jędrzejów
03. Burmistrz Miasta Cieszyna; ul./ Rynek l ; 43-400 Cieszyn


