
BURMISTRZ
MIASTA- GMINY

SUCHEDNIÓW . , ., -_„ om7Suchedniów, 30.03. 2017 r.

Znak: GNI.6140.48.2015/2017

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 31 §1 pkt.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -- Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 póz. 23 ze zm.)

postanawiam

dopuścić Stowarzyszenie Obrony Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
do udziału jako strona w postępowaniu w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego
decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, znak: GNI.6140.24.2015 z dnia
17.07.2015 r., zezwalającą Maciejowi Glijer, prowadzącemu działalność pod nazwą
BAROS, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - z powodu naruszenia
warunków zezwolenia.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie pismem z dnia 8.09.2015 r.
wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów o wszczęcie postępowania w sprawie
cofnięcia zezwolenia wydanego na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów znak: GNI.6140.24.2015 z dnia 17.07.2015 r. o pozwoleniu Panu Maciejowi
Glijerowi - firma BAROS na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie zarzuca niewypełnienie warunków
zezwolenia przez Przedsiębiorcę, polegających na prowadzeniu działalności schroniska
poza wskazanym w decyzji obszarem tj. terenem Gminy Suchedniów.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów postanowieniem znak:
GNI.6140.48.2015/2016 z dnia 23.03.2016 r. odmówił wszczęcia postępowania.

Na powyższe postanowienie Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie
złożyło w terminie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach postanowieniem znak: SKO.DG-
51/1536/1/2016 z dnia 14.07.2016 r. uchyliło zaskarżone postanowienie w całości
i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Ponieważ kolejne badanie statutu Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie
wskazuje na występowanie uzasadnionych podstaw do uznania ww. za stronę
w postępowaniu, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
Postanowienie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Otrzymują:
1. adresat,
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Suchedniów, 24.04.2017 r.

Znak: GN1.6140.48.2015/2017

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

ul. II ListoplIda 29

28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.04.2017 r. dotyczący postanowienia znak:

GN1.6140.48.2015/2017 z dnia 30.03.2017 r. informuję że, w związku z postanowieniem znak:

SKO.DG-51/757/2/2017 z dnia 23 marca 2017 r. organ nie wydawał odrębnego postanowienia

o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją Burmistrza

Miasta i Gminy Suchedniów, zezwalającego Maciejowi Glijer, prowadzącemu działalność pod

nazwą BAROS, na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla

bezdomnych zwierząt.
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