
KOLEGIUM ODWOŁAWC/:
w Sieradzu

98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3

Sieradz, dnia 16 stycznia 2013 r.
SKO.431/390/W/12
SKO.401/57/OC/13

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

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu w składzie orzekającym:

Marek Szymański - przewodniczący składu
Kamila Skowrońska-Szewczyk - członek składu
Kamil Walczak - członek składu

po rozpoznaniu wniosku Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie o wszczęcie
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Sieradz znak:
RG.6140.2.1.2012 z dnia 20 lutego 2012 r. zezwalającej Marcie Szturmie na prowadze-
nie schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Czartki 49b, gm. Sieradz oraz o do-
puszczenie do udziału w tym postępowaniu - na podstawie art. 157 § 1 i § 2 oraz art.
31 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjne-
go (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, póz. 1071 ze zm.)

p o s t a n a w i a :
1) wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta

Gminy Sieradz znak: RG.6140.2.1.2012 z dnia 20 lutego 2012 r. zezwalającej Mar-
cie Szturmie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Czartki
49b, 98-200 Sieradz, położonego na nieruchomości oznaczonej numerem działki
225,

2) dopuścić Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie do udziału na prawach
strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności de-
cyzji Wójta Gminy Sieradz znak: RG.6140.2.1.2012 z dnia 20 lutego 2012 r. zezwa-
lającej Marcie Szturmie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt we
wsi Czartki 49b, 98-200 Sieradz, położonego na nieruchomości oznaczonej nume-
rem działki 225.

U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2012 r. (data wpływu pisma do Kolegium) Stowa-

rzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie wystąpiło się o wszczęcie postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Sieradz znak: RG.6140.2.1.
2012 z dnia 20 lutego 2012 r. zezwalającej Marcie Szturmie na prowadzenie schroniska
dla bezdomnych zwierząt we wsi Czartki 49b, 98-200 Sieradz, położonego na nieru-
chomości oznaczonej numerem działki 225, oraz o dopuszczenie do udziału w tym po-
stępowaniu.

Stosownie do art. 31 § 1 pkt 1 i 2 Kpa organizacja społeczna może w sprawie do-
tyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania oraz dopusz-
czenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej
organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Cele statutowe Stowarzyszenia uzasadniają żądanie wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na prowa-
dzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i udział w nim, bowiem zgodnie z § 1 Roz-
działu II Statutu Stowarzyszenia celem jego jest działanie na rzecz humanitarnego trak-
towania zwierząt, ich poszanowania, zapewnienia im opieki oraz kształtowanie wśród



społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt. Oczywiste jest, że wskazane cele
Stowarzyszenia odpowiadają interesowi społecznemu, co oznacza, że spełniona jest
też druga przesłanka pozytywnego rozpatrzenia żądań Stowarzyszenia, tzn. za speł-
nieniem tych żądań przemawia interes społeczny.

P o u c z e n i e :
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Strony mogą, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma, zapoznać się z dowo-
dami i materiałami zgromadzonymi w sprawie, a także wypowiedzieć się co do tych do-
wodów i materiałów oraz co do zgłoszonych żądań. Akta sprawy są dostępne w siedzi-
bie SKO w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3, l piętro, pok. nr 104, od poniedziałku do piątku
wgodz. od8°°do1500.
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Skład orzekający Kolegium:

M. Szymański - przewodniczący składu
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