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Na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, póz. 622 , z 1997 r. Nr 60, póz. 369 i Nr 121, póz. 770
z 2000 r. Nr 22, póz. 272, z 2001 r. Nr 100, póz. 1085 i Nr 154, póz. 18007 art. 39, ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984 i Nr 153, póz. 1271),
z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.

zwanego dalej „Przedsiębiorcą" z siedzibą w:

25-619 Kielce ul. Młoda 28,

z dnia 8 listopada 2002 r. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności ochronnej
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na
terenie miasta Kielce, oraz po uzupełnieniu wniosku w dniu 18.11.2002 r.

zezwalam
Przedsiębiorcy na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kielce z zachowaniem
następujących warunków;
1. przy świadczeniu usług Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, póz. 724 z
późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 października 2002 r.
Nr 1141/2002 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Kielc oraz uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 marca 1999 r. Nr 145/99 w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. W Schronisku należy wyodrębnić pomieszczenia przeznaczone do;
1) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych
2) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych
3) utrzymywania zwierząt zdrowych, osobno samców, samic, samic z oseskami, młodych

oddzielonych od matek,
4) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych,
5) przechowywania karmy
6) przechowywania środków dezynfekujących,

3. Należy również wyodrębnić:
1) pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę
2) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska
3) pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

4. Schronisko winno posiadać piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego
przetrzymywania zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładu utylizacyjnego.

5. Pomieszczenia lub boksy winny być oddzielone przegrodami, ściany, podłogi i drzwi
winny być wykonane z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz
uniemożliwiających urazy, kontuzje zwierząt oraz ich ucieczkę.
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6. W pomieszczeniach lub boksach zapewnić zwierzętom swobodne poruszanie się,
legowiska oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.

7. Zapewnić wybiegi dla zwierząt pozwalające ma realizację zachowań właściwych dla
przebywających w nich gatunków zwierząt.

8. Zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w
szczególności w zakresie: kontroli stanu zdrowia oraz profilaktyki i leczenia.

9. Zwalczać pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
10. Psy i koty przebywające w schronisku dla zwierząt powinny być zaszczepione przeciw

wściekliźnie.
11. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i udostępniać na żądanie uprawnionego

organu Miasta ewidencję przyjmowanych do schroniska i wydawanych zwierząt oraz
zwierząt padłych, a także danych osób przekazujących i biorących zwierzęta ze schroniska.

12. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić książkę kontroli weterynaryjnej, w której
będą dokonywane wpisy zaleceń urzędowego lekarza weterynarii.

13. Prowadzący schronisko winien do obsługi zwierząt zatrudnić osoby przeszkolone w
zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

Zezwolenie jest ważne od dnia 01.01.2003 r. do 31.12.2012 r. W przypadku naruszenia
warunków zezwolenia może ono zostać cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2
cytowanej na wstępie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

UZASADNIENIE

Oferta wniosku i przedłożone przez Przedsiębiorcę rekomendacje wskazują na
możliwość i celowość jego udziału w realizacji zadania na prowadzenie działalności
ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt w mieście Kielce oraz spełnia gminne warunki udzielania zezwolenia na świadczenie
tych usług.

Przedsiębiorca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o złożył do
Prezydenta Miasta Kielce wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt na terenie miasta Kielce.

Wniosek zawierał informacje określone w art. 8, ust. l i 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. W szczególności Przedsiębiorca udokumentował posiadanie
terenu i budynków którymi dysponuje, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania
działalności - udokumentował także gotowość odbioru zwierząt padłych przez zakład
prowadzący taką działalność.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,

Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.

Odpis dowodu wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 600 zł dołącza się do akt sprawy.

Otrzymują:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o. Z up. PREZYDENTA
25-619 Kielce ul. Młoda 28. /^ /
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