
PREZYDEMT
MIASTA PIŁY

Piła, 9 maja 20 1 8 r.
GKM-YI.7080.1.2016

Decyzja
Na podstawie art. 105 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., póz. 1257 z późniejszymi zmianami), po uwzględnieniu
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2017 roku, Sygn. Akt IV SA/Po
841/17,

orzekam

umorzyć jako bezprzedmiotowe prowadzone postępowanie administracyjne w przedmiocie
cofnięcia zezwolenia, udzielonego firmie YET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski,
ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pile - Leszkowie decyzją Prezydenta
Miasta Piły z dnia 20 marca 2013 n, znak sprawy: GKM.X.7080. 1.2013 (zmienionego decyzją
Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2016 r., znak sprawy: GKM.X.7080.1.2016).

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19 października 2016 roku (wpłynął do Urzędu Miasta Piły dnia
24 października 2016 roku) Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie przy
ul. 11 Listopada 29 - - w imieniu którego występuje Pani Agnieszka Lachowicz -- Prezes
Stowarzyszenia, wystąpiło do Prezydenta Miasta Piły o wszczęcie postępowania, w sprawie
cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 marca 2013 roku, znak:
GKM.X.7080.1.2013 (zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2016 roku,
znak: GKM.X.7080.1.2016), zezwalającego firmie YET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon
Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z powodu naruszenia warunków zezwolenia.
Zdaniem Wnioskodawcy niewypełnianie przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia polega na
łamaniu jego zapisów, dotyczących obszaru działalności prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w powyższej sprawie decyzją z dnia
28 lutego 2017 roku, znak sprawy: GKM-VI.7080.1.2016 Prezydent Miasta Piły odmówił cofnięcia
zezwolenia, udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 marca 2013 r., znak sprawy:
GKM.X. 7080. 1.2013 (zmienionego decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2016 r., znak
sprawy: GKM.X.7080.1.2016), udzielającego firmie YET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon
Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pile - Leszkowie.

W dniu l O kwietnia 20 1 7 roku do Urzędu Miasta Piły wpłynęło odwołanie Stowarzyszenia
Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 1 1 Listopada 29. Odwołanie złożono w terminie.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2017 roku, znak sprawy: GKM-YI.7080.1.2016 Prezydent
Miasta Piły przekazał powyższe odwołanie wraz z załącznikami do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzją z dnia 12 maja 2017 roku, znak
sprawy: SKO. 4 1 52. 6 1 6.4. 20 1 7. OSO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.



Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu złożyło Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą
w Jędrzejowie przy ul. 1 1 Listopada 29.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 6 grudnia 2017 roku, Sygn.
Akt IV SA/Po 841/17 (wpłynął do Urzędu Miasta Piły dnia 20 lutego 2018 r.) po rozpoznaniu
powyższej skargi uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 roku nr GKM-
VI. 7080. 1.2016. Powyższy wyrok nakazuje, aby na terenie schroniska zwierząt w Pile - Leszkowie
znajdowały się wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu miasta Piły.

Realizując stanowisko prawne wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu tut. Organ ustalił i zważył, co następuje;
Tutejszy organ podjął działania sprawdzające, czy Pan Zenon Jażdżewski prowadzący schronisko
dla bezdomnych zwierząt w Pile - Leszkowie, zastosował się do wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu, z którego wynika że na terenie schroniska zwierząt w Pile
- Leszkowie mogą znajdować się wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu miasta Piły. Temu celowi
służyła doraźna kontrola z dnia 25 kwietnia 2018 roku, przeprowadzona przez zespół kontrolny,
posiadający stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Piły.
W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Jedna z gmin nie przedłużyła na rok 2018 umowy na utrzymywanie swoich zwierząt
w pilskim schronisku i zabrała swoje zwierzęta jeszcze w roku 2017.

2. Swoje zwierzęta również zabrała druga gmina, pomimo zawartej umowy na rok 2018.
3. Pan Zenon Jażdżewski wystosował do pozostałych gmin pisma z dnia 22 lutego 2018 roku,

w którym poinformował, że wypowiada umowy o świadczeniu usług z dniem 28 lutego
20 1 8 roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zważywszy na powyższe okoliczności zdaniem tut. Organu Pan Zenon Jażdżewski zastosował się
do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Poznania z dnia 6 grudnia 2017 roku,
poprzez wypowiedzenie umów na świadczenie usług na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Pile - Leszkowie dla gmin, których zwierzęta znajdowały się w powyższym schronisku.
Uwzględniając trzymiesięczny okres wypowiedzenia umów Pan Zenon Jażdżewski ostatecznie
wypełni warunki udzielonego przez Prezydenta Miasta Piły w/w zezwolenia, dotyczącego obszaru
działalności prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, co podnosił Wojewódzki Sąd
Administracyjny z Poznania w swym wyroku. Skoro ustały przyczyny, które stanowiły przesłankę
do cofnięcia wydanego wcześniej, na rzecz Pana Zenona Jażdżewskiego zezwolenia, prowadzone
postępowania administracyjne w tej sprawie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy St£pjaie^ odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Pols
14 dni, licząc od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
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