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

Jędrzejów, 24.05.2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

za pośrednictwem

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Warszawie

S K A R G A

na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt,  KRS  0000292939,  organizacja  pożytku  publicznego,  której

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z pkt. 2 ustawy z

dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwanej dalej: p.p.s.a.), wnosi

skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (zwanego dalej: SKO)

w rozstrzygnięciu  wniosku  Stowarzyszenia  z  dnia  16.11.2015  r.  o  ponowne  rozpatrzenie  sprawy  o

stwierdzenie w części nieważności decyzji Nr 65/2015 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 04.05.2015 r.,

zezwalającej  Fundacji  „Schronisko  dla  bezdomnych  zwierząt  w  Józefowie”  z/s  w  Józefowie,  na

prowadzenie działalności  w zakresie prowadzenia schroniska dla  bezdomnych zwierząt  -  z powodu

wydania jej  z rażącym naruszeniem prawa.. Bezczynność ta stanowi naruszenie przepisu art.  31 § 2

kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej: k.p.a.).

Wnoszę o:

1. zobowiązanie strony przeciwnej do rozstrzygnięcia wniosku Stowarzyszenia z dnia 16.11.2015 r.

o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2. stwierdzenie, że bezczynność SKO miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3. przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej;

4. rozpoznanie sprawy na rozprawie.
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Skarżący posiada status organizacji pożytku publicznego, co wynika z dołączonego do skargi

odpisu KRS Stowarzyszenia.  Zgodnie  z  art.  239  §  2  p.p.s.a.,  nie  mają  obowiązku uiszczania  opłat

sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku

publicznego i  o  wolontariacie,  w sprawach własnych,  z  wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej

przez te organizacje działalności  gospodarczej.  Skarżący nie prowadzi  działalności  gospodarczej  (co

również wynika z odpisu KRS).

Uzasadnienie

W  dnia  11.08.2015  r. Stowarzyszenie  złożyło  do  SKO,  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy

Jabłonna, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o stwierdzenie w części nieważności decyzji Nr

65/2015  Wójta  Gminy  Jabłonna  z  dnia  04.05.2015  r.,  zezwalającej  Fundacji  „Schronisko  dla

bezdomnych zwierząt  w Józefowie”  z/s  w Józefowie,  na  prowadzenie  schroniska  dla  bezdomnych

zwierząt - z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa.

W dniu  31.08.2015 r. SKO pismem znak: KO A 2546/Ni/15 zawiadomiło wnioskodawcę  o

wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiotowej sprawie,  po czym w dniu  14.10.2015 r. decyzją

znak:  KO  A  2546/Ni/15  odmówiło  stwierdzenia  w  części  nieważności  decyzji  zezwalającej  na

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Józefowie.

W dniu 16.11.2015 r. Stowarzyszenie złożyło do SKO wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po  upływie  8  miesięcy  bez  responsu  ze  strony  SKO,  w dniu  11.07.2016  r. Stowarzyszenie

wystąpiło do SKO z zapytaniem nt biegu sprawy, jednakże pozostało ono bez odpowiedzi.

Wobec  powyższego,  w  dniu  13.02.2017  r.,  działając  na  podstawie  art.  37  §  1  k.p.a.,

Stowarzyszenie  wezwało  SKO  do  usunięcia  naruszenia  prawa,  poprzez  rozpatrzenie  wniosku

Stowarzyszenia z dnia 16.11.2015 r.

Do dnia złożenia niniejszej skargi Stowarzyszenie nie uzyskało rozstrzygnięcia w sprawie, ani

żadnej informacji od SKO na temat biegu sprawy. Czas oczekiwania na decyzję (18 miesięcy) rażąco

przekroczył terminy przewidziane art. 35 k.p.a. Stąd niniejsza skarga jest konieczna i usprawiedliwiona.

Wniosek o stwierdzenie,  że bezczynność  SKO miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

skarżący motywuje okresem czasu,  jaki  upłynął  od dnia skierowania do SKO wniosku o ponowne

rozpatrzenie sprawy, do dnia złożenia niniejszej skargi. Rozstrzygnięcie wniosku nie nastąpiło do dzisiaj,

a przynajmniej żadna informacja na ten temat nie napłynęła do skarżącego, pomimo zapytań z jego

strony. Skutkiem tego skarżący oczekuje na wynik swojej sprawy już ponad półtora roku. Podkreślenia

przy tym wymaga, iż nie posiada ona skomplikowanego stanu faktycznego, ani prawnego.
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Biorąc  pod  uwagę  wyjątkowo  długi  czas,  podczas  którego  SKO trwało  w bezczynności  w

zakresie  załatwienia  sprawy,  na podstawie  art.  149 § 2 p.p.s.a.  skarżący wnosi  o przyznanie mu od

organu sumy pieniężnej. W ocenie skarżącego powinno to wpłynąć motywująco na większą sprawność

SKO w załatwianiu przez nie spraw w przyszłości.

W załączeniu:

– zapytanie o bieg sprawy z dnia 11.07.2016 r.

– wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 13.02.2017 r.

– odpis skargi wraz z załącznikami

– odpis KRS skarżącego
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