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DECYZJA

Na podstawie art. 105 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., póz. 23) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Olsztynie w składzie:

Przewodniczący
Członkowie

- Izabela Oleksy-Piesik
- Wojciech Fiebig
- Kamila Wiśniewska-Hałka

przystępując posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 r. do rozpatrzenia sprawy w przedmiocie
stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 25 października 2010 r., znak: Roi. 6134/01-
PS/2010, wydanej przez Wójta Gminy Ełk w przedmiocie zezwolenia EKO-AR z Sp. z o.o. z
siedzibą w Koleśnikach na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości
Ruska Wieś, gmina Ełk

rozstrzygnęło
umorzyć postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 25
października 2010 r., znak: Roi. 6134/01-PS/2010.

Uzasadnienie
Decyzją z dnia 25 października 2010 r., znak: Roi. 6134/01-PS/2010 Wójt Gminy Ełk

zezwolił EKO-AR Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenie schroniska
dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Ruska Wieś, gmina Ełk.

Pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Kolegium 22 lutego 2016 r.) do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie zwróciło się Stowarzyszenie „Obrona
Zwierząt" o stwierdzenie nieważności wskazanej powyżej decyzji z powodu wydania jej z
rażącym naruszeniem prawa. Decyzji zarzuciło brak wymaganego prawem określenia obszaru
działalności prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. W obszernym uzasadnieniu
przedstawiło motywy wniosku.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r., SKO.63.7.2016, Kolegium wszczęło z
urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanej powyżej decyzji
dotyczącej prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Ruska Wieś
oraz dopuściło do udziału w nim Stowarzyszenie „Obrona Zwierząt".

W dniu 12 maja 2016 r. wskazane postanowienie zostało doręczone Stowarzyszeniu
„Obrona Zwierząt". W dniu 27 kwietnia 2016 r. postanowienie adresowane do EKO-AR Sp. z
o.o. zostało odebrane przez Mariana Palczewskiego.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. do Kolegium wpłynęło pismo Mariana Palczewskiego -
przechowawcy dokumentacji wraz z kopią postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie,
VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy OL.YIII
NS-REJ.KRS/018807/13/200. Z informacji wynika, iż w oparciu o wskazane postanowienie,
po zakończonym postępowaniu likwidacyjnym EKO-AR Sp. z o.o. z siedziba Koleśniki 2,
19-314 Kalinowe została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a tym samym podmiot
przestał istnieć.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie zważyło, co następuje.
Zgodnie z regulacją art. 105 § l k.p.a. gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny

stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części organ administracji publicznej wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Datą wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznej jest data doręczenia
organizacji społecznej i stronom postępowania ostatecznego postanowienia o wszczęciu



postępowania z urzędu (tak: Andrzej Wróbel, Komentarz do art. 31 k.p.a., lex). Stanowisko
takie zajął NSA w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r., I OSK 1595/06, LEX nr 417771,
uznając, że: "Z chwilą doręczenia (ogłoszenia) postanowienia w sprawie dopuszczenia
organizacji społecznej do udziału w postępowaniu uzyskuje ona, zgodnie z art. 31 § 3 k.p.a.,
prawa strony (...)".

W niniejszej sprawie postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 25 października 2010 r. zostało doręczone
Stowarzyszeniu „Obrona Zwierząt", które działa w postępowaniu na prawach strony.
Wyjaśnić przy tym należy, iż oznacza to, że organizacja społeczna jest jednym z uczestników
postępowania, biorącym w nim udział z mocy indywidualnego aktu administracyjnego, jakim
jest postanowienie w sprawie dopuszczenia jej do postępowania i korzystającym z tych
uprawnień strony, które dotyczą samego postępowania administracyjnego i jego czynności
(zob. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., 12
wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2012, str. 217). Zatem status organizacji społecznej
dopuszczonej do postępowania należy wyznaczać wyłącznie przez przysługujące jej prawa
procesowe, co oznacza iż nie reprezentuje ona żadnych uprawnień wynikających z prawa
materialnego.

Ze znajdującego się w aktach sprawy materiału wynika, iż spółka, na rzecz której
wydano zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt została
zlikwidowana. Z informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, iż spółka została
wykreślona z rejestru w dniu 4 lutego 2014 r. Likwidacja spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością powoduje ten skutek prawny, że spółka traci podmiotowość prawną,
podobnie jak traci zdolność procesową do bycia stroną w postępowaniu administracyjnym.

Wobec wniosku organizacji społecznej jakim jest Stowarzyszenie „Obrona Zwierząt",
dostrzegając uprawnienia procesowe tego podmiotu, Kolegium orzekło o wszczęciu z urzędu
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności i dopuściło organizację do udziału w nim.
Postanowienie to znalazło się w obrocie prawnym, bowiem zostało doręczone organizacji. Z
uwagi jednak na fakt, iż podmiot praw i obowiązków wynikających z decyzji z dnia 25
października 2010 r. został zlikwidowany, to postępowanie w przedmiocie stwierdzenia
nieważności tejże decyzji jest bezprzedmiotowe z przyczyn podmiotowych - prawa i
obowiązki wynikające z decyzji są ściśle związane ze spółką, zatem postępowanie
nieważnościowe winno zostać umorzone z przyczyn wskazanej powyżej.

Z przytoczonych powodów Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozstrzygnęło jak
na wstępie.

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.

Przewodniczący -
Członkowie -

Otrzymują :
1. Stowarzyszenie „Obrona Zwierząt"

ul. 11 Listopada 29; 28-300 Jędrzejów
2. Wójt Gminy Ełk


