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POSTANOWIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 31 §1 pkt l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., póz. 1257) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., póz. 1289 ze
zm.)

Wójt Gminy Zgierz

zawiadamia, o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 24 stycznia 2018 r.)
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 29 zwróciło się z
wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Jasionka przy
ul. Skośnej 15, prowadzonego przez przedsiębiorcę Pana Przemysława Skupińskiego prowadzającego
działalność pod nazwą ŻWIR-MAX Firma Przemysła Skupiński z siedzibą w Dąbrówce-Strumiany
przy ul. Pogodnej 37 - z powodu naruszenia warunków zezwolenia. Do wniosku z dnia 18 stycznia
2018 r. dołączono wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 17 marca 2015 r. o sygn. akt II OSK 2136/13. Z treści niniejszego wniosku
wynika, że przedsiębiorca prowadzący schronisko świadomie narusza warunki określone w
zezwoleniu.

Zgodnie z art. 31 §1 pkt l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania
administracyjnego Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z
żądaniem wszczęcia postępowania.

Z orzecznictwa wynika, że pozycja organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym
jest różnicowana: może być stroną postępowania administracyjnego, które dotyczy jej interesu
prawnego, ale także - niezależnie od interesu prawnego. Przesłankami inicjatywy procesowej
organizacji społecznej, które muszą wystąpić łącznie, jest statutowy cel jej działalności i względy
interesu społecznego (art. 31 § l infme). Pierwszą przesłanką jest cel statutowy. Organ administracji
publicznej obowiązany jest ustalić cel statutowy. Cel działania stowarzyszeń, zgodnie z art. l O ust.
l ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. z 2017 r. póz. 210), określa statut. Cel
działania stowarzyszenia zwykłego określa regulamin, który zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy o
stowarzyszeniach ma znaczenie prawne statutu stowarzyszenia. Cel działania w statucie powinien być
określony na tyle precyzyjnie, nie ogólnikowo, aby dało to podstawę do wyprowadzenia związku z
mającej lub będącej przedmiotem postępowania administracyjnego sprawy. Celem wymienionym w
statucie organizacji społecznej może być obrona indywidualnych interesów i praw swoich członków,
obrona interesów grupowych osób w niej zrzeszonych, zapobieganie sytuacjom zagrażającym tym
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interesom, propagowanie określonej działalności czy pewnych idei, ochrona wartości materialnych i
niematerialnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społecznym lub ekonomicznym itp. Każdy
cel działania określony w statucie nadanym czy przyjętym zgodnie z obowiązującym prawem może
uzasadniać wystąpienie z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego lub dopuszczenia do
niego, jeżeli przedmiot postępowania wkracza w zakres działania organizacji społecznej czy to ze
względu na czynności postępowania, czy też ze względu na jego wynik. Inicjatywa procesowa
organizacji społecznej w sprawie dotyczącej innej osoby będzie legitymowana tymi postanowieniami
statutu, które określają cel działania całej organizacji.

Według Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt - Jędrzejów ul. 11
Listopada 29 - w stanie na dzień 17 stycznia 2018 r. - celami stowarzyszenia są działania na rzecz
humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz zapewnienia im opieki. W ocenie organu
zakres działalności jak i treść wniosku z dnia 18 stycznia 2018 r. pozwala na wykazanie interesu
społecznego Stowarzyszenia Obrona Zwierząt - Jędrzejów ul. 11 Listopada 29. Tym samym zostały
spełnione przesłanki wynikające z art. 31 §1 pkt l Kodeks postępowania administracyjnego
pozwalające wystąpić Stowarzyszeniu Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie z wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz do dopuszczenia jej do udziału w
postępowaniu.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, iż zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., póz. 1289 ze zm.) jeżeli
przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który
wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli
przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie
bez odszkodowania.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Stosownie do art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o
każdej zmianie swego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z
powyższym strony - osobiście lub działając przez pełnomocnika - zgodnie z art. 73 § l Kodeksu
postępowania administracyjnego mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek,
kopii lub odpisów w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, pokój nr 2, codziennie w
godzinach urzędowania; prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strony mają
także prawo do składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozpatrzone
przed wydaniem decyzji.
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Do wiadomości:
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt - 28-300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 29




