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Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.),

zmieniam

na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 494/2013 z dnia

4 grudnia 2013 L, zezwalającą Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą

w Warszawie (ul. Dominikańska 19 c, 02-738 Warszawa) na przeprowadzenie zbiórki publicznej na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

w ten sposób, że do wpisu określającego formy prowadzenia zbiórki dodaję:

sprzedaży w drodze aukcji następujących pozycji:

l. roczne użyczenie loży biznesowej, podarowane przez firmę PL. 20 ł 2+ Sp. z O. O. operatora

Stadionu Narodowego w cenie wywoławczej 1,- zł,

2. dwa bilety lotnicze w klasie Elite Club na przelot samolotem Boening 787 Dreamliner,

przekazane przez firmę Złoty Melon Sp. z O. o., w cenie wywoławczej J,- zł."

Inne warunki decyzji Nr 494/2013 pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem nadesłanym dnia 9 stycznia 2014 r. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

wystąpiła o zmianę udzielonego pozwolenia Nr 494/2013 w zakresie dodania form prowadzenia

zbiórki publicznej.

Stosownie do art. J 55 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, /
//

na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgod.~~~~~~~~~

zmieniona przez organ administracji, który ją wydał, lub organ wyższego, to

szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji oraz

interes społeczny lub słuszny interes strony.



Mając na uwadze fakt, że nadesłany wniosek spełnia wymogi prawne i jest godny poparcia

ze stanowiska interesu publicznego, ponieważ dodanie kolejnej formy zbiórki przyczynić się może do

zwiększenia dochodu, a tym samym do pełniejszej realizacji jej celu, organ administracji zmienił

sentencję wydanej decyzji w proponowanym przez wnioskodawcę zakresie.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić SIę z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie

sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 Kodeksu postępowania

administracyjnego). Ewentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

może nastąpić po skorzystaniu z wyżej wymienionego środka odwoławczego - alt. 52 § l j 2 ustawy
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Wydanie decyzji zwolnione z opiaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej
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