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

Jędrzejów, 02.05.2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

za pośrednictwem

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Białymstoku

Uzupełnienie skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Białymstoku z dnia 21.03.2016 r.

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

statutowym celem  działania  jest  ochrona  zwierząt,  w  uzupełnieniu  skargi  z  dnia  21.03.2016  r.  na

bezczynność  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Białymstoku  (zwanego  dalej:  SKO  w

Białymstoku)  w  przedmiocie  wydania  postanowienia  o  dopuszczeniu  skarżącego  do  udziału  w

postępowaniu znak: 407.127/F-18/2/15, wszczętym na jego wniosek w sprawie o stwierdzenie w części

nieważności  decyzji  nr  1  Burmistrza  Moniek  z  dnia  02.11.2012  r.,  znak:  GK.6140.19.2012r.,

zezwalającej  Mateuszowi  Oblacewicz,  prowadzącemu działalność  pod nazwą  GREEN HOUSE,  na

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, podkreśla iż:

1) Błędne  jest  stanowisko  Prezesa  SKO  w  Białymstoku,  wyrażone  w  piśmie  z  dnia

25.02.2016  r.,  znak:  407.127/F-18/2/I/15,  jakoby  „uwzględnienie  przez  organ  właściwy

wniosku  o  wszczęcie  postępowania  nie  czyni  z  organizacji,  która  taki  wniosek  złożyła,

uczestnika  postępowania  na  prawach  strony”  oraz  że  takie  uprawnienie  „może  nastąpić

wyłącznie na wyraźny wniosek danej organizacji”. Przytoczenie, na poparcie tych tez, wyroku

Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z  dnia  10.09.2015  r.,  sygn.  akt  II  OSK 2692/14,  jest

nieporozumieniem, gdyż wyrok ten w żadnym miejscu nie wyraża takich poglądów, na dodatek

zasadniczo odnosi się do innych kwestii niż w niniejszej sprawie.
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2) Orzecznictwo  sądowoadministracyjne  jest  przeciwne  do  stanowiska  zajętego  przez

Prezesa  SKO  w  Białymstoku,  por.  prawomocny  wyrok  Wojewódzkiego  Sądu

Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia  12.01.2012  r.,  sygn.  akt  IV  SA/Wa  1726/11:  „W

szczególności organizacja społeczna, która domaga się wszczęcia postępowania, nie musi żądać

jednocześnie dopuszczenia jej do udziału w tym postępowaniu.  W wypadku, bowiem, gdy

żądanie wszczęcia postępowania zostanie uznane przez organ administracji publicznej

za zasadne, organizacja społeczna uczestniczy w tym postępowaniu na prawach strony.

Do  uznania  organizacji  społecznej  należy  zaś,  czy  będzie  uczestniczyła  w  postępowaniu

wszczętym na jej żądanie (por. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071), Lex/el.

2011 - komentarz do art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego).”

W załączeniu:

- odpis pisma
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