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Sobolew, dnia 28 marca 2018.

RŚ.6140.1.2018

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów

W nawiązaniu do wniosku Stowarzyszenia Obrona

Zwierząt, jako

organizacji

społecznej, z dnia 28 lutego 2018r. o wszczęcie postępowania w spawie cofnięcia zezwolenia,
udzielonego decyzją Wójta Gminy Sobolew z dnia 19 listopada 2014r., znak: RS.6140.1.2014,
zezwalającą

Marianowi Drewnik, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą

Schronisko dla Zwierząt Happy Dog, z siedzibą w Nowej Kępie 28, 08-460 Sobolew,
na powadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt jako Wójt Gminy Soboiew oświadczam, iż w mojej ocenie nie doszło do naruszenia - przez
przedsiębiorcę - warunków wydanego zezwolenia, w zakresie odławiania i wyłapywania
bezdomnych psów z terenów innych gmin.
Przedstawiona decyzja wydana została zgodnie z art. 9 ust. l pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w brzmieniu ogłoszonym
w Dz. U. z 2013., póz. 1399, który określa elementy tego zezwolenia, m. in.: przedmiot
i obszar działalności objętej zezwoleniem.
W pkt. l decyzji, o której mowa na wstępie, Wójt Gminy Sobolew określił jednoznacznie:
przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem, jako:
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- teren Gminy Sobolew.
Sam tytuł decyzji Wójta Gminy Sobolew, z dnia 19 listopada 2014r., znak:
RS.6140.1.2014, to zezwolenie

na prowadzenie działalności w zakresie powadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt, co pokrywa się z zakresem tej decyzji, określając też
siedzibę schroniska, jako teren gminy.
Wójt Gminy Sobolew, w wydanej decyzji - nie określił obszaru, z którego mogłyby być
odławiane bezdomne psy, ponieważ nie wymagają tego przepisy ustawy, dlatego też

z zezwolenia tego nie wnika, czy obejmuje ono zakaz umieszczania zwierząt wyłapanych poza
terenem Gminy.
Nie ulega wątpliwości,

że istota sprawy sprowadza się do jednoznacznego

wyjaśnienia pojęcia „obszar działalności objętej zezwoleniem", ponieważ ustawodawca nie
zdefiniował tego pojęcia, a również orzecznictwo sądowe nie zajęło jednolitego stanowiska
w tej spawie. Na uwagę zwraca fakt, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w

gminach,

cofnięcie

zezwolenia

musi

być poprzedzone

wezwaniem

przedsiębiorcy przez organ, który wydał zezwolenie - do niezwłocznego zaniechania
naruszania

warunków

tego

zezwolenia.

Samo

twierdzenie

przez

Stowarzyszenie,

że przedsiębiorca narusza warunki udzielonego zezwolenia - nie stanowi przesłanki
uzasadniającej wydanie przez Wójta - decyzji o cofnięciu zezwolenia, o czym orzeka coraz
większa liczba sądów administracyjnych i kolegiów odwoławczych.
Biorąc powyższe pod uwagę , w ocenie Wójta Gminy Sobolew, brak jest podstaw do
wszczęcia

postępowania

w spawie

cofnięcia

zezwolenia

19 listopada 2014r. znak: RŚ.6140.1.2014, objętej
Zwierząt z dnia 28 lutego 2018r.

-

decyzji Wójta z dnia

wnioskiem Stowarzyszenia Obrona

