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Sieradz, 23 maja 2012 roku

SKO. 401/688/OC/12

D E C Y Z J A

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu w składzie orzekającym:

Maria Wojtysiak - przewodnicząca składu
Kamil Walczak - członek składu
Włodzimierz Rybicki - członek składu

po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym odwołania Stowarzyszenia Obrona Zwierząt
z siedzibą w Jędrzejowie od decyzji Wójta Gminy Brąszewice z dnia 30 marca 2012 r., znak:
IT.6140.3.2012 zezwalającej Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie działalności w zakre-
sie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Brąszewice oraz prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Wojtyszki, na podstawie art. 138 § l
pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.) oraz art. 7 ust. l pkt 3, art. 7 ust. 6 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 ze zm.)

1) uchyla zaskarżoną decyzję w części obejmującej pkt 2 zdanie 2 o brzmieniu; „Obszar
działalności schroniska dla zwierząt w miejscowości Wojtyszki ustala się - teren Rze-
czypospolitej Polskiej" i w tym zakresie orzeka: „Obszar działalności schroniska dla
bezdomnych zwierząt - teren gminy Brąszewice";

2) w pozostałej części utrzymuje decyzję w mocy.

U z a s a d n i e n i e

Decyzją z dnia 30 marca 2012 r., znak: IT.6140.3.2012 Wójt Gminy Brąszewice ze-
zwolił Longinowi Siemińskiemu na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bez-
domnymi zwierzętami na terenie gminy Brąszewice oraz na prowadzenie schroniska dla bez-
domnych zwierząt w miejscowości Wojtyszki, gmina Brąszewice, na działce nr ewid. 47/1,
dla którego jako obszar działalności ustalono teren Rzeczypospolitej Polskiej. W decyzji
określone zostały wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem, niezbędne za-
biegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności objętej
zezwoleniem oraz inne wymagania wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, jak też wydanej na podstawie tej ustawy uchwały Nr XLIV/186/10
Rady Gminy Brąszewice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni na terenie Gminy Brąszewice (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr
184, póz. 1496). Zezwolenie zostało wydane na 10 lat, licząc od dnia jego wydania.

Odwołanie od decyzji wniosło Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrze-
jowie, wnosząc o uchylenie pkt. 2 decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
przez organ pierwszej instancji.



W odwołaniu Stowarzyszenie zarzuciło decyzji sprzeczne z prawem określeniem tere-
nu Rzeczypospolitej Polskiej jako obszaru działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 ze zm.) zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części udziela, w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług wójt,
burmistrz lub prezydent miasta. Wydawanie takich zezwoleń wynika z obowiązku gmin do
utrzymania czystości i porządku na swoim terenie. W tym też celu rada gminy określa, w dro-
dze uchwały, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia.
Postanowienia tej uchwały stanowią prawo miejscowe obowiązujące na terenie gminy.

Wymogiem ustawowym wynikającym z art. 8 ust. l pkt 2 cyt. ustawy jest określenie
przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zezwolenie przedmiotu oraz obszaru działalności
i elementy te powinno określać wydane zezwolenie (art. 9 ust. l pkt 2 cyt. ustawy).

Rada Gminy Brąszewice uchwałą Nr XLIV/186/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r. określi-
ła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia
na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni na terenie gminy Brąszewi-
ce. Przepisy zawarte w tej uchwale dotyczą tylko terenu gminy Brąszewice i wydawane m.in.
na jej podstawie zezwolenia mogą obowiązywać w tej gminie.

W tej sytuacji tut. Kolegium za słuszny uznaje zarzut Stowarzyszenia Obrona Zwie-
rząt, że określenie w zaskarżonej decyzji terenu Rzeczypospolitej Polskiej jako obszaru dzia-
łalności schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach jest sprzeczne z obowiązującym prawem
i wykracza poza właściwość terytorialną organów gminy Brąszewice.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują uchylenia przez
organ odwoławczy zaskarżonej decyzji w części i przekazania sprawy do ponownego rozpo-
znania przez organ pierwszej instancji. Dlatego też tut. Kolegium na podstawie art. 138 § l
pkt 2 kpa uchylając wadliwą część zaskarżonej decyzji dot. obszaru działalności schroniska
dla bezdomnych zwierząt jednocześnie orzekło w tym zakresie merytorycznie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Na decyzję służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Sieradzu, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

Otrzymują: Skład orzekający Kolegium:

1. Przemysław Fiuk
Kancelaria Prawnicza Maria Wojtysiałc - przewodnicząca składu
ul. Błękitna 31/11, 93-322 Łódź ^r- r <\ ^ h—^

2. Longin Siemiński (4^UC2^_J. \
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Kamil Walczak - członek składu
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 92-411 Łódź

3) Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
^

/ 3 J
ul. 1 1 Listopada 29 Włodzimierz/Rybicki - członek składu
28 - 300 Jędrzejów

4. Wójt Gminy Brąszewice (z aktami sprawy)
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