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Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
Ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W odpowiedzi na skargę z dnia 21.12.2015 r. złożoną do Wojewody Lubelskiego przez
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą przy ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów na nienależyte
wykonywanie przez Wójta Gminy Lubartów zadania zleconego, tj. braku nadzoru nad
przestrzeganiem przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia udzielonego decyzją Nr l/Z/10 Wójta
Gminy Lubartów z dnia 9.11.2010 r., zezwalającą Małgorzacie Jadwidze Szumiło na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt informuję, że
przeprowadzono w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

W dniu 12.11.2015 r. (data wpływu: 17.11.2015 r.) Stowarzyszenie Obrona Zwierząt wniosło
o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją, o której mowa na
wstępie, z powodu naruszenia warunków zezwolenia. Niewypełnienie warunków zezwolenia przez
przedsiębiorcę polega, zdaniem skarżącego, na łamaniu jego zapisów, dotyczących obszaru
działalności prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Z przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego wynika, że do chwili złożenia przedmiotowego wniosku, ani organ udzielający
zezwolenia, ani nikt inny nie stwierdził naruszania przez Panią Małgorzatę Szumiło warunków
zawartych w decyzji Nr l/Z/10 Wójta Gminy Lubartów z dnia 9.11.2010 r. na prowadzenie schroniska
dla bezdomnych zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt. Ponadto w okresie
funkcjonowania schroniska nikt do tej pory nie zgłosił do organu faktu naruszenia zezwolenia. W tym
miejscu należy podkreślić, że schronisko w Nowodworze prowadzone jest na podstawie zezwolenia
Wójta Gminy Lubartów od 1999 roku. Należy dodać, że cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją, i
tym samym zamknięcie schroniska w Nowodworze, które jest jedynym schroniskiem dla bezdomnych
zwierząt działającym na terenie Powiatu Lubartowskiego, skutkowałoby narażeniem zdrowia i życia
mieszkańców Gminy Lubartów oraz brakiem zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, do czego
gmina jest zobligowana przepisami prawa - ustawą o samorządzie gminnym i o ochronie zwierząt.
Stąd też uznano złożony wniosek za najdalej idący i uznano konieczność jego sprecyzowania przez
wnioskodawcę.

Mając powyższe na uwadze pismem z dnia 27.11.2015 r., znak: RIN.6233.3.2015
wnioskodawca został wezwany do sprecyzowania powyższego wniosku w terminie 14 dni od daty
wezwania. Pomimo odebrania wezwania w dniu 17.12.2015 r., wnioskodawca nie sprecyzował
przedmiotowego wniosku, natomiast złożył skargę do Wojewody Lubelskiego na nienależyte
wykonywanie zadań przez organ Gminy Lubartów (skarga z dnia 21.12.2015 r., data wpływu do LUW
w Lublinie w dniu 24.12.2015 r.).

Zawiadomieniem z dnia l lutego 2016 r., znak: RIN.6233.3.2015 wszczęto w przedmiotowej
sprawie postępowanie, które trwa nadal. W trakcie postępowania Małgorzata Szumiło wniosła
obszerne wyjaśnienia oraz przedłożyła dokumenty na potwierdzenie prawidłowości prowadzonej
przez nią działalności.

Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za bezzasadną.
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