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

Jędrzejów, 20.05.2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Nowym Sączu

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2013 r. (doręczone dnia 06.05.2013 r.), znak: SKO-OŚ-

4170-23/13,  Stowarzyszenie  Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939,  organizacja  pożytku  publicznego,

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, informuje, iż dnia 12.03.2013 r. wystosowało

skargę  do Wojewody Małopolskiego na nienależyte wykonanie przez Burmistrza Miasta Nowy Targ

zadania  zleconego z  zakresu  administracji  rządowej.  Uchylając  się  od merytorycznego rozpatrzenia

skargi, Wojewoda przekazał ją „zgodnie z właściwością” Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w

Nowym Sączu.  W związku z  powyższym,  wystąpienie  nasze  należy  uważać  za  wniosek  organizacji

społecznej o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu wydania jej

z rażącym naruszeniem prawa, złożony na podstawie art.  156 § l pkt 2 w zw. z art. 31 k.p.a. Wniosek

dotyczy  wydania przez  Burmistrza Miasta Nowy Targ w dniu 31.10.2008 r. z rażącym naruszeniem

prawa  decyzji znak: ISiP:6431/08, zezwalającej Celinie Pawluśkiewicz na prowadzenie działalności w

zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  oraz  prowadzenia  schroniska  dla  bezdomnych

zwierząt.

1. Cele statutowe organizacji społecznej

Wniosek uzasadniony jest  celami statutowymi Stowarzyszenia,  jakimi są  działania  na rzecz

humanitarnego traktowania  zwierząt,  ich poszanowania  i  zapewniania  im opieki  oraz  kształtowanie

wśród  społeczeństwa  właściwego  stosunku  do  zwierząt  (vide w  załączniku  odpis  KRS).  Cele  te

Stowarzyszenie realizuje poprzez zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich

obronie i niesienie im pomocy oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i

praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska.
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Ponadto,  ustawa  z  dnia  21.08.1997  r.  o  ochronie  zwierząt  generalnie  wskazuje  na  rolę

organizacji społecznych o statutowym celu ochrony zwierząt w nadzorze i współdziałaniu z organami

administracji państwowej (art. 1 i 3 ustawy), opiniowaniu uchwał rad gminnych (art. 11a ust. 7 ustawy),

a także w ujawnianiu przestępstw i wykroczeń popełnianych na zwierzętach oraz wykonywaniu praw

pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (art. 39 i 40 ustawy).

Rola  organizacji  społecznych,  których  statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt

(które  same  swojego  interesu  i  uprawnień  bronić  nie  mogą),  ich  interesu  prawnego  oraz  interesu

społecznego,  który  reprezentują,  jest  szeroko  uznawana  w  postępowaniach  administracyjnych  i

sądowoadministarcyjnych  (vide w  załączniku  decyzja SKO  w  Sieradzu  z  dnia  23.12.2011  r.,  znak:

SKO.401/1089/GO/11, decyzja SKO w Sieradzu z dnia 23.05.2012 r., znak: SKO.401/688/OC/12,

wyrok  NSA  z  dnia  12.06.2007  r.,  sygn.  akt  II  OSK  339/07)  oraz  przed  cywilnymi  sądami

powszechnymi (vide w załączniku wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31.08.2012 r., sygn. akt I

ACa 582/12).

Wniosek niniejszy dotyczy unieważnienia decyzji organu gminy, regulującej  postępowanie z

bezdomnymi zwierzętami. Materia ta jest bezpośrednio związana z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Interes społeczny

Wg art. 31 § 1 kpa  interes społeczny ma przemawiać  za wszczęciem postępowania, a nie za

wydaniem takiej czy innej decyzji, kończącej w ten sposób wszczęte postępowanie.

Ponadto  eliminowanie  rozstrzygnięć  rażąco  naruszających  prawo  zawsze  leży  w  interesie

społecznym,  co  wynika  wprost  z  konstytucyjnej  zasady  praworządności.  W  przypadku  rażącego

naruszenia prawa nie można zatem żądać od organizacji społecznej, a następnie badać szczegółowej

argumentacji  za  istnieniem  interesu  społecznego  we  wszczęciu  oraz  w  udziale  organizacji  w

postępowaniu administracyjnym, bo to deprecjonowało by fundamentalne zasady porządku prawnego.

Prawidłowy tok postępowania nakazuje, aby w takim przypadku wszcząć  postępowanie, aby w jego

trakcie móc zbadać, czy skarżona decyzja narusza prawo, a jeśli tak, to w jakim zakresie, i czy naruszenie

to jest wystarczającą przesłanką do jej unieważnienia.
W załączniku:

– odpis KRS Stowarzyszenia

– kserokopia decyzji SKO w Sieradzu z dnia 23.12.2011 r., znak: SKO.401/1089/GO/11

– kserokopia decyzji SKO w Sieradzu z dnia 23.05.2012 r., znak: SKO.401/688/OC/12

– kserokopia wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31.08.2012 r., sygn. akt I ACa 582/12
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