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T P O L . C J f Blaszki dnia 1 2.04.20 1 2 r.
B l a s z k a c h

RSoW-32/12
Pan(i):

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

Na podstawie art. 54 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zawiadamiam
pokrzywdzonego, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do
skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w sprawie:

prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia przez Longina
Siemińskiego w miejscowości Wojtyszki gmina Brąszewice

przeciwko —

z powodu:
Braku cech wykroczenia.

(podać przyczynę)

UZASADNIENIE
W dniu 13.03.2012 roku do Komisariatu Policji w Blaszkach poprzez Prokuraturę Rejonową w
Sieradzu wpłynęło pismo Stowarzyszenia Obrony Zwierząt z dnia 01.03.2012 roku dotyczące
podejrzenia popełnienia wykroczenia z art. l O ust. l ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach przez Longina Siemińskiego, właściciela firmy „Hotel dla zwierząt
i ptactwa domowego" w miejscowości Wojtyszki 18 gm.Brąszewice. W uzasadnieniu podkreślono,
że art.7 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymaga od
przedsiębiorców uzyskania zezwolenia organu właściwej gminy na prowadzenie działalności w
zakresie między innymi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt. Dnia 23.12.2011 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu
unieważniło decyzję Wójta Gminy Brąszewice z dnia 07.09.2010 roku, znak : G-7080/1/2009/2010,
zezwalającą Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie działalności w zakresie wyłapywania
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Brąszewice oraz prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie nieważności decyzji
oznacza, że jest ona nieważna od chwili jej wydania tj. od dnia 07.09.2010r.Tymczasem, pomimo
braku wymaganego prawem zezwolenia Longin Siemiński nie zaprzestał prowadzenia faktycznego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wojtyszkach. Nadal przyjmuje zwierzęta bezdomne w
ramach działalności ciągłej, zorganizowanej i zawodowej świadcząc usługi w zakresu zadań
publicznych dla wielu gmin.



W przedmiotowej sprawie w KP w Blaszkach za nr L.dz.KPB-311/12, SOW-32/12 podjęto
czynności wyjaśniające. Przesłuchany na tę okoliczność w charakterze świadka Longin Siemiński
stwierdził, że w dniu 07.12.2009r złożył wniosek do Urzędu Gminy w Brąszewicach o wydanie
decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu schroniska o nazwie
„Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego" w miejscowości Wojtyszki 18.Do wniosku załączył
wszelkie potrzebne dokumenty. W dniu 07.09.2010 roku Wójt Gminy Brąszewice wydał decyzję
znak : G-7080/1/2009/2010 zezwalającą na prowadzenie w/w działalności. W dniu 29.12.2011 roku
otrzymał decyzję nr SKO.401/1089/GO/11 z dnia 23.12.2012r. Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Sieradzu, z której wynika, że decyzja Wójta Gminy Brąszewice została
unieważniona, z uwagi na rażące naruszenie prawa. Wynikało również, że unieważnienie decyzji
wynikało tylko i wyłącznie z winy urzędników Urzędu Gminy Brąszewice, a skutek stwierdzenia
nieważności decyzji nie rozciąga się na skuteczność jego wniosku z dnia 07.12.2009r., nakazując
jednocześnie UG w Brąszewicach niezwłocznego rozpoznania sprawy.

Przesłuchana na tę okoliczność w charakterze świadka Anna Morawska z Urzędu Gminy
Brąszewice potwierdziła wszelkie fakty podane przez Longina Siemińskiego. Nadmieniła, że
unieważniona decyzja wydana została przez obecnie przebywającego na emeryturze Wójta Gminy
Brąszewice tj. Władysława Iszczek. Wydana została na czas określony do dnia 30.08.2013 roku. Od
decyzji nikt nie wniósł odwołania. Działalność gospodarcza Longina Siemińskiego prowadzona
była zgodnie z zezwoleniem. W dniu 09.11.2011 roku do UG Brąszewice wpłynęła kopia wniosku
stowarzyszenia Obrony Zwierząt z Jędrzejewa. skierowanego do SKO w Sieradzu, o stwierdzenie
w/w decyzji. Decyzji zarzucono sprzeczne z prawem określenie przedmiotu działalności, brak
określenia obszaru działalności dla schroniska i brak określenia terminu podjęcia działalności. SKO
w Sieradzu decyzją nr SKO.401/1089/GO/11 z dnia 23.12.2011 roku stwierdziło nieważność
decyzji Wójta Gminy Brąszewice, jednocześnie stwierdzono, że wniosek Longina Siemińskiego
jest nadal aktualny i wymaga niezwłocznego rozpoznania. W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy
Brąszewice tj. Karol Misiak w dniu 30.03.2012 roku wydał decyzję nr : IT.6140.3/2012,
zezwalającą Longinowi Siemińskiemu na prowad::' :nie działalności gospodarczej. Decyzja została
wydana z terminem ważności 10 lat, po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania, zaś
decyzja nr G-7080/1/2009/2010, do chwili stwierdzenia jej nieważności była prawomocna, a
prowadzona przez Longina Siemińskiego działalności nie była bezprawna.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w tym przypadku Longin Siemiński nie
dopuścił się żadnego wykroczenia, zaś cała odpowiedzialność spada na pracownika administracji
publicznej, który niesumiennie wywiązał się z obowiązków służbowych.

*Jednocześnie informuje, iż zgodnie z treścią art. 27 § l k.p.w./ 27 § 2 k.p.w.
przysługuje Panu(i) prawo do samodzielnego wniesienia wniosku o ukaranie jako
oskarżycielowi posiłkowemu.
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