
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
ul. T. Zana 38C, VI p., 20-601 Lublin
tel.81532-72-54,81534-58-53,81743-62-14
REGON 430463253, NlP 7I2-19-3W48 Lublin, dnia 21 kwietnia 2016 r.
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Postanowienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w

dniu 21 kwietnia 2016 r. przez Skład Orzekający:

Paweł Sadowski - Przewodniczący, sprawozdawca

Andrzej Szewczyk - Członek

Jacek Rudny - Członek

zażalenia Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, na niezałatwienie w terminie przez Wójta Gminy Lubartów

spraw}' wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na l/Z/10 z dnia 9 listopada

2010 r. na prowadzenie przez Małgorzatę Szumiało schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz

odławianie i transport bezdomnych zwierząt, z powodu naruszania warunków zezwolenia

- na podstawie art. 37 § 2 w zw. z art. 35 § l i §3 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., póz. 23)

orzeka:

l.uznać zażalenie za uzasadnione

2.wyznaczyć Wójtowi Gminy Lubartów termin 30 dni od dnia doręczenia niniejszego

postanowienia na rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia

na l/Z/10 z dnia 9 listopada 2010 r. na prowadzenie przez Małgorzatę Szumiało schroniska dla

bezdomnych zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt, z powodu naruszania

warunków zezwolenia

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 35 § 3 i 5 k.p.a. załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia

postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie

skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wskazać

należy, że zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą i poglądami doktryny termin miesięczny i

dwumiesięczny dla organu pierwszej instancji oraz miesięczny dla postępowania odwoławczego (art. 35

§ 3) należy traktować jako terminy maksymalne, nie zaś podstawowe (wyrok Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2006 r., VII SAB/Wa 40/06), a sprawy należy

prowadzić w taki sposób, by nie tylko dochować terminów zakreślonych w kodeksie, ale by w miarę
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możliwości sprawy załatwiać w terminach krótszych niż wyznaczone (Hauser R., Terminy załatwiania

spraw w kodeksie postępowania administracyjnego w doktrynie i orzecznictwie sądowym,

RPEiS.1997.1.1).

Stwierdzić należy, że z bezczynnością mamy do czynienia, gdy organ nie zakończył

postępowania w prawnie ustalonym terminie i to bez względu na dokonanie obowiązku

sygnalizacyjnego wynikającego z art. 36 § l k.p.a. oraz na przyczyny przekroczenia terminu, a także fakt,

czy ma ono charakter zawiniony czy niezawiniony przez organ (por.: wyrok Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 19 lutego 1999 r., IV SAB 153/98, wyrok Wojewódzkiego Sadu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2004 r., l SAB 287/03, nie publ.).

W przedmiotowej sprawie organ I instancji 17 listopada 2015 r. otrzymał wniosek Stowarzyszenia

Obrona Zwierząt o wszczęcie postępowania i wydanie decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na

l/Z/10 z dnia 9 listopada 2010 r. na prowadzenie przez Małgorzatę Szumiło schroniska dla

bezdomnych zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt, z powodu naruszania

warunków zezwolenia. Postępowanie w sprawie zostało wszczęte l lutego 2016 r. Pomimo upływu

wskazanego terminu organ do dnia dzisiejszego nie zakończył postępowania oraz nie poinformował

skarżącego Stowarzyszenia o innym terminie załatwienia sprawy. Z uwagi na powyższe organ powinien

więc niezwłocznie podjąć czynności, jakie wynikają z obowiązujących przepisów postępowania

administracyjnego i prawa materialnego oraz mając na uwadze aktualne orzecznictwo

sądowoadministracyjne. Wyznaczony przez tut. Kolegium dodatkowy czas uznać należy za

wystarczający do ich przeprowadzenia postępowania w żądanych przez skarżąca zakresie.

W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w osnowie.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje środek zaskarżenia. Na podstawie art. 3 §2 pkt 8 ustawy z

dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz.

1270 z późn. zm.) strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie

na bezczynność organu I instancji i za jego pośrednictwem w terminie 30 dni od daty doręczenia

niniejszego postanowienia.

Skład Orzekający:

i. MJL
2.

3.

Otrzymują:

(l/ Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 19, 18-300 Jędrzejów

2. Wójt Gminy Lubartów + akta sprawy

3. a/a


