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Według rozdzielnika

Stosownie do art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. póz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiamy, że
w tut. Urzędzie zostało wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego
decyzją Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 8 stycznia 2015 r. znak:
ROS.6140.2.1.3.2014.ADT zezwalającą Rafałowi Żmudzie na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Nadmieniamy, że na mocy prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie sygn. akt II OSK 1380/17 z dnia 17 kwietnia 2019 r. wydanego ze skargi
kasacyjnej Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 stycznia 2017 r. o sygn. akt II SA/GI 1154/16
w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. o nr SKO.4117.40.2016 w przedmiocie odmowy
wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt uchylono zaskarżony wyrok
oraz zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta
Zawiercie z dnia 19 maja 2016 r. nr WOS.6140.2.1.2016.

Wyjaśniamy, że na tym etapie postępowania zbierany jest materiał dowodowy co do
potwierdzenia podstaw z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. póz. 1454 z późn. zm.), który wskazuje,
że jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim
warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania
naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki,
organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
W związku z powyższym wnosimy o przedłożenie wszelkich wyjaśnień oraz kserokopii
dokumentów, które mogą przyczynić się do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Materiały
prosimy dostarczyć w terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r. na adres: Urząd Miejski
w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Leśna 2, 42 - 400 Zawiercie.
Jednocześnie przypominamy o przysługującym prawie czynnego udziału w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji - prawie wypowiedzenia się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, pok. nr 213, II piętro; ul. Leśna 2;
42 - 400 Zawiercie w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki w godzinach: 8 -16, od wtorku
do piątku w godzinach 7-15).

Z uwagi na charakter sprawy oraz w związku z tym, że organ administracji publicznej
jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy,
powołując się na art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego informujemy
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 12 września 2019 r. Stosownie do art. 37
ww. ustawy pouczamy, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi
się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Z poważaniem

Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska

Anna /


	Button1: 


