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Jędrzejów, 15.01.2018 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Skierniewicach

za pośrednictwem

Wójta Gminy Kutno

Skarżący:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Działając na podstawie art. 37 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (zwanego dalej:

k.p.a.),  Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, wnosi zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

przez  Wójta  Gminy  Kutno  z  wniosku  skarżącego  o  wszczęcie  postępowania  w  sprawie  cofnięcia

zezwolenia  Zbigniewowi  Moraczewskiemu  na  działalność  w  zakresie  prowadzenia  schroniska  dla

bezdomnych zwierząt, znak sprawy: PRs.6140.20.2016.

Skarżący wnosi o:

– wyznaczenie organowi dodatkowego terminu załatwienia sprawy;

– wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie;

– stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
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Uzasadnienie

Na wstępie skarżący wskazuje, iż zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy

-  Kodeks  postępowania  administracyjnego  oraz  niektórych  innych  ustaw,  do  postępowań

administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli (01.06.2017 r.)

ostateczną decyzją lub postanowieniem, stosuje się przepisy k.p.a. w brzmieniu dotychczasowym. W

niniejszej sprawie organ wszczął postępowanie w dniu 20.05.2016 r.

W  dniu  13.05.2016  r.  skarżący złożył  do  Wójta  Gminy  Kutno  wniosek  o  wszczęcie

postępowania  w  sprawie  cofnięcia  zezwolenia  udzielonego  decyzją  Wójta  Gminy  Kutno,  znak:

PR.s.6140.10.2.2016, z dnia 02.03.2016 r., zezwalającą Zbigniewowi Moraczewskiemu, Schronisko dla

Bezdomnych  Zwierząt  Domowych  „PRZYJACIEL”,  z  siedzibą  w  Kotliskach  13,  gm.  Kutno,  na

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wniosek swój

skarżący  umotywował  udokumentowanym naruszaniem przez  przedsiębiorcę  warunków zezwolenia

dot. obszaru działalności.

W  dniu  20.05.2016  r.  organ  wszczął  z  urzędu  postępowanie  w  sprawie  cofnięcia

przedmiotowego  zezwolenia,  natomiast  w  dniu  15.09.2016  r.,  decyzją  znak:  PR.s.6140.20.7.2016,

odmówił cofnięcia zezwolenia. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Skierniewicach decyzją z dnia 01.12.2016 r., znak: SKO.4007-27/16. Z kolei, w wyniku

skargi Stowarzyszenia, obie decyzje zostały uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

wyrokiem z dnia 18.05.2017 r., sygn. akt II SA/Łd 154/17. Wyrok jest prawomocny, sprawa wróciła

więc do ponownego rozpatrzenia przez Wójta Gminy Kutno.

Tymczasem do dnia złożenia niniejszego zażalenia skarżący nie został poinformowany przez

Wójta Gminy Kutno o żadnych czynnościach podjętych w sprawie, ani nie uzyskał rozstrzygnięcia w

sprawie. Czas jałowego biegu postępowania przekroczył terminy przewidziane art. 35 k.p.a., zgodnie z

którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego winno nastąpić nie później niż w

ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia

wszczęcia postępowania.

 W dniu 20.12.2017 r. skarżący wystąpił do organu z zapytaniem o bieg sprawy (w załączniku) –

do dzisiaj bez odpowiedzi.

Bojkotowanie  przez  Wójta  Gminy  Kutno przepisów k.p.a.  regulujących  terminy  załatwiania

spraw ma charakter notoryczny, jeśli weźmie się pod uwagę,  że na gruncie dotychczasowych dwóch

postępowań  dot.  zezwoleń dla  Zbigniewa  Moraczewskiego  na  działalność  w  zakresie  prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt (w pierwszym postępowaniu termin na załatwienie sprawy organ

przedłużał  sześciokrotnie,  w  drugim  -  trzykrotnie),  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w
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Skierniewicach dwukrotnie stwierdzało niezałatwienie sprawy w terminie przez Wójta Gminy Kutno z

rażącym  naruszeniem  prawa  -  postanowienie  z  dnia  07.03.2016  r.,  znak:  SKO.4003-4/16  oraz

postanowienie z dnia 24.08.2016 r., znak: SKO.4003-6/16). W/w postanowienia Kolegium najwyraźniej

jednak nie wywarły na skarżonym organie większego wrażenia, gdyż po w/w wyroku WSA w Łodzi

Stowarzyszenie już od 8 miesięcy doświadcza podobnego festiwalu urzędniczej opieszałości.
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