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Na podstawie ,IIi. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1'. Kodeks postępowania

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

zmieniam

na wniosek strony decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 49412013 z dnia

4 grudnia 2013 r., zmieniona decyzja Nr 812014 z dnia 10 stycznia 2014 r., zezwalającą Fundacji

Wielka Orkiestra Świątecznej Pornocy 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 listę pozycji przeznaczonych do sprzedaży w drodze aukcji dodaje:

,,- 3. 21 sztuk ikonografii Edwarda Dwurnika pt. "Gdailsk 20 il", podarowanych przez Desa

Modern S. A., w cenie wywoławczej 1,- zl każda".

Pozostałe warunki decyzji Nr 49412013 pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2014 r. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

wystąpiła o zmianę udzielonego pozwolenia Nr 494/2013 w zakresie dodania kolejnych przedmiotów

na aukcję podczas zbiórki publicznej.

Stosownie do alt. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna,

na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub

zmieniona przez organ administracji, który ją wydał, lub organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy

szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji oraz gdy pr: mć@tAR' I l ~~'(~.,

'. Z Q. / . /,0 ( .interes społeczny lub słuszny mteres strony. ~" (1: ~A'~1i, '
R',· . l. ,,'.17,n:,\ .

Mając na uwadze fakt, że nadesłany wniosek spełnia wymogi prawne i je o nfO Rf1,g;' I

ze stanowiska interesu publicznego, ponieważ dodanie rzeczy przeznaczonyc l ar8 .; / ~edaży

w ramach zbiórki przyczynić się może do zwiększenia dochodu, a tym samym do .. ~thiMltC\";'I\j
-------



.lej 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 J 4 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 3 i art. 129 § 2 Kodeksu postępowania

administracyjnego). Ewentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Są(~U Administracyjnego

może nastąpić po skorzystaniu z wyżej wymienionego środka odwoławczego _ art. 52 § l i 2 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity _
Dz. U. z 2012. poz. 270).
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Otrzvmuja:
I. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pornocy

ul, Dominikańska 19 C
02· 73~ Warszawa

2. <la.

Wydanie decyzji zwolnione z opiaty skarbowej na podstawie
art, 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej
rr». U. Nr 225, poz.. 1635 Z późn. zm')/1 f'

'u' r,_Anna Trzcśniewska. główny specjalista. f U / "
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