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OŚ.6140.4.1.2015 

D E C Y Z J A N R fe5~/2015 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1995 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), po 
rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 27.01.2015 r. przez Fundację „Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Józefowie", z siedzibą w Józefowie przy ul. Strużańskiej 15, 

orzekam 

zezwolić Fundacji „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie", z siedzibą w Józefowie przy 
ul. Strużańskiej 15, na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w miejscowości Józefów, zlokalizowanego na działce nr cw. 50, obręb 
7 Józefów II, gmina Jabłonna i ustalić następujące warunki prowadzenia działalności objętej 
zezwoleniem: 

1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem: 
a. przedmiot działalności: prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości 

Józefów, zlokalizowanego na działce nr ew. 50, obręb 7 Józefów II, gmina Jabłonna, 
b. obszar działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Józefów będzie 

stanowił: teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Termin podjęcia działalności: od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna 

3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem: 
a. prowadzenie schroniska w sposób określony w przepisach szczegółowych, 
b. zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku odpowiedniego pożywienia, dostępu do 

wody pitnej oraz całodobowej opieki weterynaryjnej, 
c. prowadzenia działalności będącej przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia 

dla życia i zdrowia ludzi, 
d. utrzymywania obiektu schroniska w należytym stanie sanitarnym i technicznym. 
e. dysponowanie odpowiednio przeszkolonym personelem w liczbie gwarantującej siale 

świadczenie usług. 

4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po 
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem: 
a. usługi należy wykonywać w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz 

bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska, 
b. po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem przedsiębiorca jest zobowiązany do 

zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o 
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności 
i magazynowanych na terenie, na którym prowadzona była działalność a także przywrócenia 
przedmiotowego terenu do stanu pierwotnego, 

5. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania 
dotyczące: standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowisku i obowiązku 
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem: 
a. prowadzenia na bieżąco dokumentacji wyłapanych zwierząt, w sposób określony w przepisach 

szczegółowych, 
b. posiadania aktualnych umów zawartych z lekarzami weterynarii oraz podmiotami 

świadczącymi usługi w zakresie: 
- wyłapywania i transportu zwierząt 
- odbioru zwierząt padłych, 



- odbioru odpadów 
- wywozu nieczystości ciekłych, 
- dezynsekcji i deratyzacji. 
c. udostępniania w przypadku kontroli ww, dokumentacji oraz dowodów świadczenia usług przez 

ww. podmioty. 
6. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat tj. do dnia 04.05.2025 r. 

7. Zastrzega się możliwość cofnięcia bez odszkodowania niniejszego zezwolenia w przypadku 
naruszenia przez prowadzącego działalność warunków określonych w zezwoleniu, po 
uprzednim wezwaniu do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. 

8. Wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu przedsiębiorca zobowiązany jest 
niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Jabłonna 

Uzasadnienie 

W dniu 27.01.2015 r. Fundacja „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie 1", z siedzibą 
u Józefowie przy ul. Strużańskiej 15, zwana dalej przedsiębiorcą^ zwróciła się z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, . 
W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca planuje następujące działania: opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami, walka z nadpopulacją (kastracja i sterylizacja), poszukiwanie nowych domów 
dla zwierząt, współpraca z wolontariuszami oraz samorządami, zapobieganie bezdomności poprzez 
edukację społeczeństwa. 

Przedmiotowa działalność będzie prowadzona na terenie nieruchomości nr ew. 50, obręb 7 
Józefów II, gmina Jabłonna, będącej własnością Skarbu Państwa w imieniu którego zarząd sprawuje 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jabłonna. Przedsiębiorca posiada 
umowę dzierżawy przedmiotowego terenu. 

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wójt jest organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

W toku postępowania Wnioskodawca dostarczył: w dniu 29.01.2015 r., wypis z ewidencji 
zakładów leczniczych dla zwierząt, dla gabinetu weterynaryjnego znajdującego się na terenie schroniska; 
w dniu 02.02.2015 r. protokół kontroli nr 1/30012015, przeprowadzonej w dniu 30.01.2015 r. na terenie 
przedmiotowego schroniska przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim; 
w dniu 09.03.2015 r. protokół kontroli nr 1, przeprowadzonej w dniu 06.03.2015 r. na terenie 
przedmiotowego schroniska przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim; 
w dniu 26.03.2015 r. podziękowanie Wójta Gminy Wieliszew. 

Pismem z dnia 25.02.2015 r. Wójt Gminy Jabłonna wystąpił do Komendy Powiatowej Policji 
w Legionowie z prośbą o udzielenie informacji na temat toczącego się przed tym organem postępowania 
dotyczącego m.in. znęcania się nad zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Józefowie. 

Pismem z dnia 10.03.2015 r., znak: KPP-D-4631/14/AB Komenda Powiatowa Policji Legionowie 
poinformowała tutejszy organ iż postępowanie przygotowawcze w przedmiotowej sprawie jest w toku 
oraz że wszelkie zapytania w tym zakresie należy kierować do Prokuratury Rejonowej w Legionowie. 

W dniu 16.03.2015 r. Wójt Gminy Jabłonna otrzymał do wiadomości pismo z dnia 12.03.2015 r., 
znak: ZG.2217.7.2015.ŁW, od Nadleśnictwa Jabłonna, skierowane do Wolontariuszy i Przyjaciół 
Bezdomnych Zwierząt ze Schroniska w Józefowie, informujące iż w przypadku nie uzyskania przez 
fundację „Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie", w terminie do dnia 31.05.2015 r., 
przewidzianych prawem pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia przedmiotowej działalności, 
umowa dzierżawy zawarta z Nadleśnictwem Jabłonna ulegnie rozwiązaniu. 

Pismem z dnia 23.03.2015 r. Wójt Gminy Jabłonna zwrócił się do Prokuratury Rejonowej 
w Legionowie z prośbą o udzielenie informacji na temat toczącego się przed tym organem postępowania 
dotyczącego m.in. znęcania się nad zwierzętami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Józefowie. 



W dniu 09.04.2015 r. do Urzędu Gminy Jabłonnie wpłynęło pismo znak: IP7/15, dot. 2DS.793/14, 
Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Legionowie informujące iż przedmiotowe postępowanie dotyczyło 
1 psa i że zostało umorzone postanowieniem z dnia 27.03.2015 r. 

Powiatowy Lekarz Weterynari i w N o w y m Dworze Mazowieckim, p ismem z dnia 15.04.2015 r., 
znak: PIW-NDM 543.1.14.2015.SC poinformował tutejszy organ iż Schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w Józefowie nie spełnia wymogu zawartego w § 1 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 
schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), zachowania odległości 150 m od granicy (ogrodzenia 
siedzib ludzkich. Informacja została przekazana celem rozważenia ważności tego zapisu dla dals/ego 
funkcjonowania schroniska z poszanowaniem praw mieszkańców i uniknięcia w przyszłości sytuacji 
konfliktowych. 

W dniu 27.04.2015 r. przedstawiciel Urzędu Gminy w Jabłonnie przeprowadził w obecności 
przedstawicieli przedsiębiorcy, oględziny terenu przedmiotowego schroniska. Podczas oględzin 
stwierdzono, że teren schroniska jest ogrodzony, utwardzony w jego centralnej części. Przedsiębiorca 
dysponuje zapleczem niezbędnym do prowadzenia przedmiotowej działalności oraz utrzymuje czystość 
i porządek na nieruchomości. 

Wójt Gminy Jabłonna rozpatrzy! wniosek o udzielenie zezwolenia w oparciu o ustawę 
0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uznał, że z załączonej przez przedsiębiorcę dokumentacji 
wynika, iż dysponuje on zapleczem technicznym oraz tytułem prawnym niezbędnym do prowadzenia 
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zlokalizowanego na działce 
nr ew. 50, obręb 7 Józefów II, gmina Jabłonna terenie Gminy Jabłonna. 

Przedsiębiorca udokumentował gotowość do wyłapywania zwierząt, odbioru nieczystości stałych, 
1 ciekłych oraz padłych zwierząt a także zapewnienia opieki weterynaryjnej. Przedsiębiorca oświadczy! 
również, że nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne. 

Przedstawione przez przedsiębiorcę dodatkowe dowody w postaci protokołów kontroli 
przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim nie 
stwierdzają nieprawidłowości na terenie przedmiotowego schronisku. 

Odnosząc się do pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczącego nie spełniania przez 
przedsiębiorcę wymagań określonych w § 1 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) t . j . zachowania odległości 150 m od granicy (ogrodzenia siedzib 
ludzkich, tutejszy organ stwierdził iż powyższy fakt nie jest istotny w przedmiotowym postępowaniu. 
Przedmiotowe schronisko jest prowadzone w tym samym miejscu nieprzerwanie od 1996 r. Zostało ono 
założone zanim zaczęło obowiązywać rozporządzenie określające odległość schronisk dla bezdomnych 
zwierząt od siedzib ludzkich. Ponadto tutejszy organ wydaje przedmiotowe zezwolenie w oparciu 
0 ustawę z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast wspomniany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii przepis stanowi regulację na podstawie których prowadzi 
postępowanie tamtejszy organ. Na uwagę zasługuje również fakt, iż do tutejszego organu nie wpłynęły, 
od mieszkańców siadujących z przedmiotowym schroniskiem, żadne skargi na uciążliwość związana, 
z prowadzoną na przedmiotowej nieruchomości działalnością. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Jabłonna, kierując się zapisem art. 7 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w świetle którego: w toku postępowania 
organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują 
wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, 
mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli , stwierdził iż nie zachodzą przesłanki 
uniemożliwiające wydanie przedmiotowego zezwolenia. 

Przedmiotowa działalność jest działalnością, która powinna być pod nadzorem weterynaryjnym, 
w związku z czym niezbędne jest wystąpienie przez przedsiębiorcę do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Nowym Dworze Mazowieckim o dokonanie wpisu podmiotu do rejestru działalności nadzorowanych 
1 nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. 



Strona zapoznała się z aktami sprawy w dniu 28.04.2015 i\, nie wypowiedziała się co d 
zebranych dowodów, nie wniosła uwag. 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji. 

P o u c z e n i e 
Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wnies ienia odwołania za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna - do Samorządowej 
Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji . 

Na podstawie części III pkt. 44 ppkt I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282- t.j 
za wydanie zezwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł. 

O t r z y n m jq: 
1. Fundacja ..Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie" 
2. a/a 

Do w i a d o m o ś c i : 
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jabłonna 
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