
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUMODWOŁAWCZE

ul. . K a j k i l D/1? Olsztyn, dnia A)iwrześma 2015r

tel. 89 523 53 96, tel/fax: 89 527 49 37

Postanowienie
Na podstawie art. 9 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. póz. 1399 ze zm.) oraz art. 31 § 2, art. 157
§ l i 2, art. 156 § l pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. póz. 267 ze zm.), Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Olsztynie w składzie:

Przewodniczący - Kamila Wiśniewska-Hałka
Członkowie - Bogusława Dobkowska

- Izabela Oleksy-Piesik
przystępując na posiedzeniu w dniu 18 września 2015r. do rozpatrzenia wniosku
Stowarzyszenia „Obrona Zwierząt" o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji z dnia l lipca 2008 r., znak: BiRG 7080-1/08 przez Burmistrza Białej
Piskiej, zezwalającej Grażynie Jadwidze Dworakowskiej prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą w
miejscowości Radysy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie obszaru administracyjnego Gminy Biała Piska oraz prowadzenie
własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13

postanowiło
wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanej powyżej
decyzji w części dotyczącej prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we wsi
Radysy 13 oraz dopuścić do udziału w nim Stowarzyszenie „Obrona Zwierząt".

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 24 lipca 2015r. Stowarzyszenie „Obrona Zwierząt" wniosło o

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia l lipca 2008 r., znak: BiRG 7080-1/08
zezwalającej Grażynie Jadwidze Dworakowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod
nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą w miejscowości Radysy na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie
obszaru administracyjnego Gminy Biała Piska oraz prowadzenie własnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13

Zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji
publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu
postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze, że udział Stowarzyszenia „Obrona Zwierząt" w niniejszym
postępowaniu jest uzasadniony celami statutowymi tej organizacji, a także przemawia za
tym interes społeczny, Kolegium postanowiło wszcząć postępowanie w powyższej sprawie.

Osoby, których interesu prawnego przedmiotowa sprawa dotyczy mogą w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia zapoznać się w tutejszym Kolegium
Odwoławczym z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi, wnioski i składać wyjaśnienia, a
także przedstawiać dowody na ich poparcie.

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie służy na nie skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.

Przewodniczący: ....„..,
Członkowie: - ....5./J

Otrzymują:
1. Stowarzyszenie „Obrona Zwierząt"

ul. 11 Listopada 29; 28-300 Jędrzejów
2. Grażyna Jadwiga Dworakowska, prowadz|lą'"

„Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt"/^
3. Burmistrz Białej Piskiej

gospodarczą pod nazwą
O Biała Piskai\




