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Pani Agnieszka Lechowicz
Prezes Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W związku z pismem z dnia 03. 08. 2016 r. (data wpływu do urzędu 05. 08. 2016 r.)
zawierającym wniosek w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Sitkówka-
Nowiny z dnia 07. 01. 2014 r. znak: RGŚ.IV.6140.1.2014 zezwalającej Panu Marcinowi
Komorowiczowi - Gabinet Weterynaryjny MEDWET na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt, z powodu naruszenia przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia tj. prowadzenia
działalności poza obszarem wynikającym z zezwolenia, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny wyjaśnia,
że w przedmiotowej decyzji w pkt II jest wskazany obszar działalności - teren Gminy Sitkówka-
Nowiny, natomiast w pkt I wskazana jest siedziba schroniska - w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa 89.
Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach decyzją znak: SKO.OŚ-60/1068/72/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji, która jest wg Wnioskodawcy
nieprawidłowa.

Zgodnie z przytoczonym przez SKO w Kielcach, wydanym w podobnej sprawie, wyrokiem
WSA w Łodzi z dnia 13. 11. 2013 r. dotyczącym „obszaru działalności objętej zezwoleniem"
nie odnosi się do miejsca pochodzenia zwierząt objętych opieką schroniska, a wyłącznie do miejsca
położenia schroniska, jako obiektu prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu opieki
bezdomnym zwierzętom. Chodzi o usytuowanie obiektu lub obiektów, w których prowadzone jest
schronisko. Ponadto z orzecznictwem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 18. 06. 1997 r. syg.
akt III SA 4222/96 jeżeli przepis prawa dopuszcza możliwość rozbieżnej interpretacji, to wybór jednej
z nich nie może być oceniany jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156§1 pkt 2 kpa nawet
wtedy, gdy zostanie ona później uznana za nie prawidłową albo inna interpretacja zostanie uznana
za słuszniejszą.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny informuje także Państwa, że przez tut. organ zostały podjęte
działania w celu poprawienia bytowania zwierząt w schronisku w miejscowości Nowiny,
ul. Przemysłowa 89. Pan Marcin Komorowicz podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych,
odpadów niebezpiecznych, a także ma wykonać kanalizację lub uszczelnić i powiększyć szambo,
do którego będą odprowadzane także nieczystości po porządkowaniu boksów przeznaczonych dla
bezdomnych piesków. Prowadzona jest systematyczna kontrola schroniska, mająca na celu
sprawdzanie utrzymania czystości i porządku na nieruchomości oraz dobrostanu zwierząt w w/w
schronisku. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższych zobowiązań, a bytowanie zwierząt ulegnie
pogorszeniu wówczas zostaną podjęte działania w celu cofnięcia spornej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokładne przeanalizowanie dokumentów i przepisów prawa,
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu w celu
cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją znak: RGŚ.IV.6140.1.2014 z dnia 07. 01. 2014 r. Panu
Marcinowi Komorowiczowi na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości
Nowiny, ul. Przemysłowa 89.
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