UCHWAŁA NR XLII/295/17
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani XXXXXXX na działaność Burmistrza Mszczonowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446.1)) w zwiazku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2017r. poz.1257) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę Pani XXXXXXX, przekazaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii, na działaność Burmistrza Mszczonowa w sprawie interwencji przeprowadzonej w dniu 17 lipca
2017r, na nieruchomości położonej w XXXXXXX, za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu,
które stanowi integralną część uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do poinformowania skarżącej
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łukasz Koperski

1) zm.
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Uzasadnienie
W dniu 31 lipca 2017r. do Rady Miejskiej w Mszczonowie wpłynęła skarga Pani XXXXXXX, w sprawie
interwencji przeprowadzonej w dniu 17 lipca 2017r, na nieruchomości położonej w XXXXXXX przy ul.
XXXXXXX. Skarga przekazana została przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pismem nr
WIW-ZOZ-I-1410.6.2017.AKa, z dnia 26 lipca 2017r., zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
W dniu 17 lipca 2017r. na posesji położonej w XXXXXXX przy ulicy XXXXXXX, została przeprowadzona
przez Policję interwencja., w wyniku której, od dotychczasowego właściciela, zostało odebranych 27 psów.
W interwencji uczestniczyli pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie,
którzy wykonywali czynności na polecenie Policji i pod nadzorem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii: lekarza weterynarii i kontrolera weterynaryjnego.
Po zakończeniu interwencji, Policja skierowała do Burmistrza Mszczonowa, stosowny wniosek o wydanie
decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, ze względu na utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach
bytowania oraz w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. Powyższa opinia została potwierdzona przez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie w notatkach z interwencji, przekazanych Burmistrzowi
Mszczonowa. Rolą Burmistrza w przedmiotowej sprawie, było wydanie decyzji o czasowym odebraniu
zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku.
Schronisko, do którego zostały przekazane zwierzęta, jest legalnie działającym schroniskiem,
funkcjonującym zgodnie z obowiązującymi przepisami, nad którym stały nadzór sprawuje Powiatowy Lekarz
Weterynarii. Schronisko to gwarantuje odpowiednie warunki w zakresie utrzymania zwierząt (w tym także suki
ze szczeniętami) oraz zapewnia im odpowiednią opiekę weterynaryjną.
Skargi, ktore dotychczas wpływały do Burmistrza Mszczonowa w sprawie psów utrzymywanych na
nieruchomości przy ul. XXXXXXX, dotyczyły wyłącznie braku właściwego dozoru nad psami, w czasie gdy
opuszczały one nieruchomość. Z uwagi na fakt, iż brak właściwego dozoru nad zwięrzetami jest wykroczeniem,
informacje te były przekazywane Policji. W rezultacie, właścicielka psów była kilkakrotnie karana mandatami.
Działania w powyższej sprawie (w zakresie swoich kompetencji), podejmował także Burmistrz Mszczonowa.
Wielokrotnie pracownicy Urzędu informowali właścicielkę zwierząt, w jaki sposób powinna sprawować
właściwy dozór nad zwierzętami. W dniu 21 marca 2014 r. Pani XXXXXXX pisemnie zobowiązała się do
wyprowadzania zwierząt poza teren nieruchomości jedynie na uwięzi tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla
mieszkańców.
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