
BURMISTRZ MIASTA
KOŚCIERZYNA

Kościerzyna, dnia .H sierpnia 2015 r.

WIŚ.6140.2.1.2015

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt w Jędrzejowie o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia
nr WIŚ.6140.2.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w mieście Kościerzyna firmie C.P.Z.
Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43,

na podstawie art. 31 § 2, w związku z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. póz. 267 ze zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r.
póz. 1399 ze zm.)

postanawia:

odmówić wszczęcia postępowania z urzędu w sprawie cofnięcia zezwolenia
nr WIŚ.6140.2.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w mieście Kościerzyna firmie C.P.Z.
Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2015 r. (wpływ 14 sierpnia 2015 r.) Stowarzyszenie
Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 29 zwróciło się do
Burmistrza Miasta Kościerzyna o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia
nr WIŚ.6140.2.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w mieście Kościerzyna firmie C.P.Z.
Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 43. Stowarzyszenie uzasadniło
swój wniosek naruszaniem warunków zezwolenia dotyczących obszaru działalności
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 kpa organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej
innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione
celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Rozpatrując wniosek stwierdzono, że w rozdziale II § 1 Statutu Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt wymienia się działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich
poszanowania oraz zapewnienia im opieki. Cel ten nie uzasadnia wszczęcia postępowania
w sprawie cofnięcia zezwolenia nr WIŚ.6140.2.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
wmieście Kościerzyna firmie C.P.Z. Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy
ul. Przemysłowej 43, ponieważ przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz zapisy uchwały nr XXXIX/305/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
19 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także



grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Kościerzyna, nie
wskazują terenu z którego pochodzą zwierzęta a jedynie miejsce usytuowania infrastruktury
schroniska. Zgodnie z art. 7 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt udziela burmistrz miasta
właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług, w tym przypadku usługa jest
prowadzona w mieście Kościerzyna przy ul. Przemysłowej 43 na działce nr 80 (obręb 03)
przez firmę C. P.Z. Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Mariusza Dewo, ochrona przed
bezdomnymi zwierzętami, tj. wyłapywanie, odbywa się na podstawie innego zezwolenia
zarówno w Gminie Miejskiej Kościerzyna jak i innych gminach wydających zezwolenie
zgodnie z właściwością. W związku z powyższym wniosek uznaje się za bezzasadny.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia,
a pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościerzyna.
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