
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kunow

Kunów, dnia 21.12.2012r.
Znak: OSR.6239.7.1.2012

D E C Y Z J A

Zezwolenie Nr 1/2012

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 i ust. 6 i art. 9 ust. 1 i ust. 1b ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. póz. 391) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK" Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1 o wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Janiku,
ul. Borowska 1

ł ,

z e z w a l a m

przedsiębiorcy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK" Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska

1 na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Janiku, ul. Borowska 1

na następujących warunkach:

I. Termin podjęcia działalności: 21 grudnia 2012r.
II. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

1. Prowadzący schronisko jest przedsiębiorcą, którego przedmiot działalności
obejmuje działalność sklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako
96.09. Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, w której
zawiera się m.in. prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Działalność prowadzona jest na terenie, do którego przedsiębiorca posiada tytuł
prawny (własność), na działkach oznaczonych nr 483 i 485 przy ul. Borowskiej 1
w Janiku.

3. Wyposażenie,,schroniska stanowi:
a) zadaszona płyta betonowa wyposażona w system kanalizacji sanitarnej wraz

ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, na której znajdują się:
- boksy o konstrukcji metalowej mocowane do płyty betonowej,

wykonane z desek i blachy, w których znajdują się budy
z drewnianymi podestami (legowisko),

- wybiegi dla zwierząt,
b) budynek administracyjno - socjalny,
c) budynek lekarza weterynarii,
d) budynek do przetrzymywania zwierząt,
e) pomieszczenie wyposażone w zamrażarkę do magazynowania zwłok

zwierzęcych,
f) pomieszczenie do przechowywania karmy.

4. Działalność prowadzona jest na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
wydostanie się zwierząt na zewnątrz schroniska oraz wejście osób postronnych na
teren schroniska.

5. Zwierzęta przyjmowane do schroniska są badane przez lekarza weterynarii,
poddawane 14 dniowej kwarantannie w oddzielnych boksach i szczepione
przeciwko wściekliźnie.

6. Przedsiębiorca zapewnia odrębne pomieszczenia (boksy) do przetrzymywania
zwierząt podejrzanych o chorobę i objętych kwarantanną, zwierząt chorych, samic
z młodymi, zwierząt agresywnych oraz do wydawania zwierząt.

7. Zwierzęta nieuleczalnie chore lub okaleczone w sposób, który powoduje, że
zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból oraz ślepe mioty mogą być
poddawane eutanazji na warunkach określonych w przepisach o ochronie zwierząt.



8. Zwłoki zwierzęce są odbierane przez zakład prowadzący działalność w zakresie
zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub
usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, a do czasu ich odbioru
przechowywane w zamrażarce.

9. Zwierzęta przebywające w schronisku winny być poddawane zabiegom sterylizacji
i kastracji. Decyzje o zakwalifikowaniu zwierzęcia do takiego zabiegu podejmuje
lekarz weterynarii.

10. Do opieki nad zwierzętami przedsiębiorca zatrudnia pracowników przeszkolonych
w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

III. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po
zakończeniu działalności:

Po zakończeniu działalności objętej niniejszym zezwoleniem, wyposażenie
schroniska zostanie zdemontowane z podziałem na rodzaj materiału, z którego
zostało wykonane. Odzyskane elementy stalowe zostaną sprzedane jako złom,
a elementy drewniane zostaną przekazane pracownikom spółki jako materiał
opałowy. Gruz pochodzący z płyty betonowej zostanie wykorzystany do utwardzenia
dróg i placów technologicznych. Po usunięcia istniejącej infrastruktury i ewentualnej
dezynfekcji terenu, przewiduje się rekultywację terenu w kierunku leśnym.

IV. Wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania
dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska
i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej
zezwoleniem:

1. Wszystkie zwierzęta przyjmowane do schroniska wprowadzane są do ewidencji
zawierającej dane zwierzęcia, a w szczególności:

a) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, rasę, płeć, wiek, umaszczenie,
oznakowanie (tatuaż, chip),

b) datę przyjęcia do schroniska,
c) dane jednostki samorządu przekazującej zwierzę do schroniska,
d) dane dotyczące kwarantanny,
e) dane dotyczące szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
f) datę opuszczenia schroniska oraz dane osobowe osoby adoptującej,
g) datę i przyczynę śmierci.

2. Prowadzący schronisko na podstawie niniejszego zezwolenia ma obowiązek:
a) posiadania umowy:

z lekarzem weterynarii na świadczenie usług weterynaryjnych,
- z zakładem prowadzącym działalność w zakresie zbierania,

przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub
usuwania ubocznych produktów zwierzęcych na odbiór zwłok
zwierzęcych,

b) zapewnienia właściwych warunków bytowania zwierząt w pomieszczeniach
dla nich przeznaczonych przez co rozumie się w szczególności: trzymanie
zwierząt w pomieszczeniach umożliwiających swobodne poruszanie się
zwierząt, wykonanych z materiałów nie powodujących kontuzji i urazów
u zwierząt, uniemożliwiających ucieczkę zwierząt oraz przestrzeganie
zasady wydzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych i chorych,

c) zapewnienia zwierzętom wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do
wody oraz wybiegów pozwalających na realizację zachowań właściwych dla
przebywających na nich gatunków zwierząt,

d) zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej, w tym: badań, leczenia,
zwalczania pasożytów, szczepień przeciwko wściekliźnie i ewentualnie
innych szczepień profilaktycznych,

e) utrzymywania zwierząt do momentu adopcji, śmierci lub uśpienia.
W przypadku wystąpienia tego typu zdarzenia konieczne jest jego
udokumentowanie i zamieszczenie stosownej informacji w ewidencji
zwierząt przyjmowanych do schroniska,

f) systematycznego oczyszczania i okresowego przeprowadzania dezynfekcji
i dezynsekcji a w razie potrzeby deratyzacji boksów, bud i wybiegów dla
zwierząt,



V.

g) odprowadzania odcieków pochodzących z płyty, na której zamontowane są
boksy istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej do zbiornika do
gromadzenia nieczystości ciekłych.

3. Przed wydaniem zwierzęcia nowemu właścicielowi, zwierzę- winno być poddane
kwarantannie, zbadane przez lekarza weterynarii i zaszczepione przeciwko
wściekliźnie. Zwierzęta wydaje się ze schroniska wraz z wypisem z ewidencji
zawierającym informacje, o których mowa w ust. IV pkt. 1 lit. a), d) i e) niniejszej
decyzji.

Termin ważności zezwolenia:
Zezwolenie jest ważne do dnia 21.12.2022r.

U z a s a d n i e n i e

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK" Sp. z o.o. wystąpił do Burmistrza Miasta
i Gminy Kunów z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Janiku, ul. Borowska 1.

Z przedłożonego wniosku, złożonego w dniu 14.12.2012r. i uzupełnionego w dniu
20.12.2012r. oraz załączonych dokumentów wynika, że wnioskodawca spełnia warunki określone
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwale nr XX1/150/12 Rady
Miejskiej w Kunowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Św. z 25
kwietnia 2012r. póz. 1270).

Biorąc powyższe pod uwagę udzielono przedmiotowego zezwolenia i określono jego
warunki.

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Kunów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na podstawie cz. III załącznika ust. 44 pkt. 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie
skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku, póz. 1282) pobrano opłatę skarbową za wydanie
zezwolenia w kwocie 616, która została przelana na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Kunowie nr 52850700042001001638640004 w dniu 20.12.2012r.

Otrzymują:
1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „

Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów
2. a/a.

Z 0.0.

Pouczenie

W przypadku naruszania warunków zezwolenia może ono zostać cofnięte bez odszkodowania
w trybie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Posiadający zezwolenie jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta i Gminy
Kunów wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.




