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Białystok, dnia 25 lutego 2016 r.

Pani
Agnieszka Lechowicz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Ochrona Zwierząt

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2016 r. informuję, że z posiadanych przez tut.
Kolegium akt sprawy dot. stwierdzenia nieważności wydanej przez Burmistrza Moniek w dniu
2 listopada 2012 r., ostatecznej decyzji (znak: GK.6140.19.2012 r.) zezwalającej Panu
Mateuszowi Oblacewicz, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą "Green
House", na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Krzeczkowo
gm. Mońki, zlokalizowanego na działce ozn. nr ewid. geod. 162/1 o powierzchni 0,94 ha, nie
wynika, aby Stowarzyszenie Ochrona Zwierząt (zwane dalej „Stowarzyszeniem") było w nim
uczestnikiem na prawach strony. W dniu 1 września 2015 r. do tut. Kolegium wpłynął
wniosek ww. organizacji społecznej o wszczęcie powyższego postępowania. Nie zawierał on
wniosku o dopuszczenie Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony.
Wniosek o wszczęcie postępowania został uwzględniony, o czym strona oraz
Stowarzyszenie zostali poinformowani pismem z dnia 30 września 2015 r. W dniu 20
października 2015 r. Kolegium podjęło decyzję doręczając ją Panu Mateuszowi Oblacewicz
oraz przesyłając ją do wiadomości Stowarzyszeniu.
Pragnę w tym miejscu zauważyć, że przepisy art. 31 Kodeksu postępowania
administracyjnego rozróżniają dwa odrębne uprawnienia organizacji społecznych. Mogą one
zkładać wnioski o wszczęcie postępowania z urzędu oraz o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu na prawach strony. Uwzględnienie przez organ właściwy wniosku o wszczęcie
postępowania nie czyni z organizacji, która taki wniosek złożyła, uczestnika postępowania na
prawach strony. Takie uprawnienie wymaga podjęcia jednoznacznego postanowienia przez
organ prowadzący postępowanie w sprawie i może nastąpić wyłącznie na wyraźny wniosek
danej organizacji. Orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest jednoznaczne (zob. w
szczególności wyrok NSA w sprawie II OSK 2692/14, dostępny na stronie internetowej:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl)

W związku z powyższym nie znajduję podstaw do spełnienia oczekiwań Stowarzyszenia, aby
doręczyć mu podjętą przez Kolegium decyzję. Zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji
przez Stowarzyszenie nie posiadamy, gdyż wobec braku obowiązku doręczania decyzji
innym podmiotom niż stronom i uczestnikom postępowania na prawach strony, wysłaliśmy ją
Stowarzyszeniu zwykłą przesyłką pocztową.

a/a.

Dariuk Kijowski
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