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                                                       Urząd Gminy 
                                                       Rada Gminy 
 
 
dot. schroniska dla bezdomnych zwierząt  
 
Wniosek 
 
W nawiązaniu do Ustawy o opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz walce z bezdomnością wśród 
zwierząt  w drodze dostępu do informacji publicznej /uzasadnienie w załączeniu/ wnoszę o przesłanie 
informacji dot. w/w schroniska oraz podjętej  decyzji w sprawie dalszej współpracy waszej Gminy z 
podmiotem na którym ciążą udokumentowane uchybienia i nieprawidłowości oraz rażące naruszenia 
prawa w schronisku, /w załączeniu przesłane już waszej gminie we wcześniejszym terminie aktualne 
Decyzje; 
Decyzja PIW.5133.2 Brd.5203.3SchA.2018/2019/2 z dnia 21.01.19r. 
Decyzja PIW.5133.6.2019/62 z dnia 11.04.2019r. 
Postanowienie WIW.OCH.1410.10.2019 z dnia 10.06.2019r. 
 
1/   Jerzy Harłacz w wyniku udokumentowanych nieprawidłowości poinformował Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii   w  Szczecinie, że skutkiem podtrzymania w mocy Decyzji PIW /w załączeniu/ 
będzie brak środków finansowych na utrzymanie zwierząt tj. 
a/ wyżywienia, 
b/ właściwych warunków bytowania zwierząt, 
c/ leczenia zwierząt oraz opieki weterynaryjnej, 
- czy gmina posiada wiedzę w tym zakresie i czy skontrolowała obecną sytuację zwierząt w 
schronisku, 
 
2/   wnoszę o przesłanie realizacji i dostosowania się Gminy do Decyzji PIW w Białogardzie z dnia 
11.04.2019r. oraz Postanowienia ZWIW w Szczecinie z dnia 10.06.2019r, dot. art.135, art.123, 
art.124, art 125 Ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2096 z dnia 5.11.2018r. /z póżniejszymi zmianami/, 
 
3/    wnoszę o przesłanie realizacji i dostosowania się gminy do Decyzji PIW w Białogardzie z dnia 
11.04.2019r. oraz Postanowienia ZWIW w Szczecinie z dnia 10.06.2019r. stwierdzające nie 
przestrzeganie przez schronisko Ustaw i Rozporządzeń MR i GIW o ochronie i opiece nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz walki z bezdomnością wśród zwierząt; art.3 ust.2 pkt.1,  art.5 ust.1 pkt.2,  art.15 
ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej Dz.U. z 2018r. poz. 1557 tj. z dnia 
13.08.2018r. /z póżniejszymi zmianami/, 
 



4/    wnoszę o przesłanie raportu podjętych działań Gminy w nawiązaniu do stwierdzonych 
nieprawidłowości stojących w sprzeczności z opracowanym przez Radę Gminy na rok 2019 
programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i walki z bezdomnością art.11a ust.1, o ochronie 
zwierząt oraz pozostałymi aktami prawnymi dotyczącymi prowadzenia schronisk bo tylko takiemu 
schronisku można powierzyć zwierzęta, w przeciwnym razie należy rozwiązać umowę,  
 
5/    wnoszę o odpowiedż, co Rada Gminy zamierza zrobić w nawiązaniu do licznych i rażących 
zaniedbań i naruszeń prawa, które zawarte są w Decyzji PIW Białogard podtrzymanej w mocy przez 
ZWIW w Szczecinie tzn; 
- brak należytej opieki weterynaryjnej nad powierzonymi przez waszą gminę zwierzętami, 
- brak oznakowania psów, 
- brak wpisów w rejestrze, 
- brak sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt /obligatoryjne art.11a ust.1 u.o.z./ 
- brak infrastruktury schroniska wymaganej przepisami GIW, 
- brak zezwolenia na transportowanie zwierząt więcej niż 65 km. od schroniska, 
- wiele innych uchybień wymienionych w załączonej i podtrzymanej w mocy Decyzji PIW, 
 
6/    wnoszę o przesłanie zestawienia faktur wraz z wykazem zwierząt w schronisku za rok 2019 z 
podziałem na  zwierzęta oraz kopii kart hospitalizacji i przebiegu ich pobytu w schronisku, 
- padłe, 
- poddane eutanazji, 
- odebrane przez właściciela, 
 
7/    wnoszę o przesłanie zestawienia zwierząt adoptowanych z ich numerami, kartami przebiegu 
pobytu zwierzęcia w schronisku wraz  kartą hospitalizacji oraz danymi osób adoptujących / z 
zachowaniem przepisów RODO/ za rok 2018-2019; 
  - w nawiązaniu do Ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt informacji takich udziela się między 
innymi innemu lekarzowi lub właścicielowi zwierzęcia. Zwierzęta w schronisku są własnością 
publiczną tak jak środki przekazywane na ich utrzymanie, w związku z powyższym, każdy obywatel 
jest właścicielem tych zwierząt. Państwo jako Gmina jesteście przedstawicielami, reprezentantami 
interesu publicznego i to waszym obowiązkiem jest posiadać również taką dokumentację. W związku 
z tym proszę mnie nie odsyłać po informacje do schroniska, ponieważ posiadanie tych informacji 
stanowi podstawę do rozliczenia oraz kontroli Organów Państwowych takich jak NIK, RIO czy Policja 
Skarbowa. W przypadku braku tych informacji będę zmuszona zawiadomić organa ścigania o 
niedopełnieniu obowiązków służbowych tj. przestępstwie urzędniczym/, 
 
8/     proszę o przesłanie kopii faktur poniesionych kosztów na odłowienie i transport w 2019r. 
zwierząt z terenu waszej gminy  do schroniska oraz kopię umowy zawartą z podmiotem na 
odławianie bezdomnych zwierząt w 2019r.   
 
9/    proszę o podanie aktów prawnych dot. przekazania przez waszą gminę zwierząt na własność 
schroniska ponosząc jednocześnie koszty ich utrzymania w tym schronisku, 
 
10/    w wyniku kontroli w/w podmiotu Jerzy Harłacz nie posiada zezwolenia na transport zwierząt z 
gmin odległych powyżej 65 km. od siedziby schroniska dlatego też nie ma prawa odławiać ani 



przewozić zwierząt z gmin, które znajdują się powyżej tej odległości, wnoszę o wykaz zwierząt 
przekazanych do schroniska w trakcie trwania zakazu ich transportowania i przetrzymywania w 
schronisku, 
 
Powyższy wniosek wraz z Decyzjami PIW w Białogardzie wydanymi na podstawie licznych rażących 
uchybień w prowadzeniu schroniska i podtrzymanych w mocy Postanowieniem ZWIW w Szczecinie 
proszę przekazać członkom Rady Waszej Gminy. Dziękuję. 
 
Odpowiedż proszę przesłać na adres   
Z poważaniem; Barbara Stora 
 
 
 
 



Udostępnienie informacji publicznej. 

Konstytucyjny zapis art. 61, ust 1 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. 

Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust 10) . 

Od osoby występującej o udostępnienie informacji publicznej nie wolno „żądać” uzasadnienia 
wniosku ( art. 2 ust 2). 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 )(Dz.U. nr 112 z dnia 6 pażdziernika 2001 r. ze zmianami Ustawa z dnia 8 
listopada 2013 r.) ( Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.) 

 

Art. 14.1  Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie  zgodnych  z 
wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, 
nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  sposób lub w formie określonych we 
wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach 
braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób 
lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. 

        II SAB/Kr 91/15 – Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-16 

        II SAB/kr 129/14 – wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-17 

Zasadą jest, że informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Przepisy u.d.i.p.  nie zwierają 
jednak żadnych wymogów, które powinien spełniać wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w 
szczególności w zakresie powołania się w jego treści na u.d.i.p   WSA  w wyroku z dnia 18 czerwca 
2014 roku  , II SAB/Gd 50/14, LEX 1486035 stwierdził, że pisemny wniosek składany w trybie u.d.i.p 
nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymogom formalnym. 

 

Wniosek o u.d.i.p.  nie stanowi  podania w rozumieniu  art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 
Kodeks postępowania  administracyjnego – dalej  k.p.a.., gdyż na tym etapie postępowania nie 
stosuje się przepisów k.p.a.      Art. 63. Par. 3a.   Podanie wniesione  w formie dokumentu…… 

Wniosku nie trzeba uzasadniać, bowiem art.2 ust 2  u.d.i.p zwalnia osobę wykonującą  prawo do 
informacji publicznej z obowiązku wskazania interesu prawnego lub faktycznego. 

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Niemniej w razie bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej 
polegającej na nie udostępnieniu tej informacji i nie wydaniu decyzji odmownej, podmiotowi który 
żądał udzielenia informacji służy wprost skarga do sądu administracyjnego ( podobnie: 
postanowienie WSA w Bydgoszczy 17 stycznia 2008 r., sygn.. II SAB/Bd 26/07, wyrok WSA w 
Białymstoku z dnia 14 pażdziernika 2008 r., II SAB/BK 29/08, wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 
września 2009 r., II SAB/Wa 57/09 wyrok WSA w Gliwicach, sygn.. IV SAB/Gl 36/09, I OSK 1541/09 – 
wyrok NSA) 
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