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GK.7062-2t/1108 Kolno, dnia 2008-09-22

DECY ZJ A
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAI-ALNOSCI GOSPODARCZEJ

W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISKA DLA ZWIERZAT W KOLNIE

Na podstawie art. 104 $ I i art. 107 $ I i$ 4 ustawy zdnia 74 czerwca 1960 r' Kodeks

postEpowaniaadministracyjnego(tj.Dz.|J.z2000r.Nr98,poz.1071zezm.)oruzart.7ust.

lpkt4,ust.6orazart.gust.l,ust.lbiust.4ustawyoutrzymaniuczysto6ciiporz4dku

wgminach(Dz.U.z20O5r.Nr236,poz2OOB),nawniosekPanaJerzegoKubrakzam'

18-500 Kolno, ul. Wesola 12 z dnia 05 09'2008 r'

Burmistrz Miasta Kolno

ZEZW AL A PRZEDSIEBIORCY

panu Jerzemu Kubrak zam. 18-500 Kolno ul. wesola 12 na prowadzenie dzialalnosci

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzgt ami oraz na prowadzenie

schroniska dla zwierz4t zlokalizowanego w miescie Kolno na dzialce ozrraczonei

numerem geodezYlnYm 347.

Uprawnionyprzyprowadzeniudzialalnosciobjgtejzezwoleniemjestzobowi4zany

do przestrzegania nastqpuj4cych warunk6w:

1. Termin podjEcia dzialalnoSci: 22 vtrzesien 2008 rok

2. Przestrzegania zasad opieki oraz wylapywania bezdomnych zwietz4t

zgodnie z Uchwal4 Nr V /26/ 07 z drua 20lutego 2007roku w sprawie zasad

wylapywania i postqpowani a ze zwietzqtami bezdomnymi na terenie miasta

Kolno (Dz.U. Wojew6dztwa Podlaskiego Nr 68 z dnia 22'03'2007r' poz' 567)

oraz irmych obowi4zuj4cych przepis6w prawnych doty cz4cych zwierz4t '

3.Dysponowaniakadrqniezbgdn4doprowadzeniadzialalno6ci,kt6raiest

przeszkolona w zakresie PostePowania ze zwierzqtarni oraz przepis6w o

ocfuonie zwierz4t oraz specialistycznym sPrzetem przystosowanym do

chwytania i transPortowania zwierz4t,

J



{.Zapewnieniaopiekibezdomnvm:'::rY^:^;'"::il::"r:;i:*T;
prowadzenia dzialafr zmierzai4cych do zmme;t

zwierz4l w mieScie Kolno'

5. Wylapywanie bezdomnych zwierz4l z terenu miasta Kolno przeprowadzat

na warunkach okrestonych Uchwal4 Nt V / 26 / 07 *0"""'. 
:1ll:^:, :*:

20 lutego 2007 roku w sprawie zasad wylapywania i postepowarua ze

zwierzqtami bezdomnymi na terenie miasta Kolno'

6. Wytapywani e zwierz4t przeprowadzat przy ttzycitt sprzetu specjalistycznego

bez zadawania zwierzetom cierpienia zgodnie z wymogami

Rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnta 26

sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunk6w wylapywania bezdomnych

zwierz4t(Dz'lJ' 21998 r' Nr 1'l'6'poz' 753) orazUchwaly -'r 
":1:T:i

Miasta Kolno z drua 2llutego 2007 roku w sprawie zasad wylaPYwarua 1

postqpowania ze zwierzgtamibezdomnymi na terenie miasta Kolno'

7. prowadzenia wykazu zwierz4t przebywai4cych w schronisku, kt6ry musi

zawieraC:.

opis zwierzgcia ( gatunek' wiek ' pled' ma6i'- i oznakowanie)

datg przyjgcia do schroniska oraz dane osoby przekazui4cej do

schroniska'

c. dane dotYcz4ce kwarantanny'

d. dane dotycz4ce przeprowadzonych szczepieit i zabieg6w

weterynaryinYch'

e. datq opuszczenia schroniska oraz imig ' 
nazwisko i adres osoby ' 

kt6rei

przekazatrc zwierzg' -r--^-:^Lri oniek'

8. Zapewnieni a zwierzgtom przebl'wai4cym w jtI:*tl -:n]::t
weterynaryjnei 'goatiu 

z Rozpotz4dzeniem Mirristra Rolnictwa i Rozwolu

Wsi z dnia '23 czerwca 2004 r' w sprawie szczeg6lowych wymagaf

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierz4t (Dz' \J z 2004 r Nr

158, poz'"1657) w szczeg6lnolci w zakresie :

a. kontroli stanu zdrowia'

b. ProfilaktYki i leczenia'

a.

b.



c. zwalczaliaPasozyt6w wewnetrznych i zewnetrznych'

d. szczepienia ps6w i kot6w przeciwko w6ciekliZnie'

9. Zapewnieni a , w tazie potrzeby ' odbioru zwlok zv'nerz4t ptzez podmiot

zajrwaj4cy sig unieszkodliwianiem zwlok zwierzgcych'

l0.Utworzoneschroniskodlabezdomnychzwierz4twirrrrospelniaiwymogi

okreSlone w Rozpotz4dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoiu Wsi z dnia 23

czerwca2004 roku w sprawie szczeg6lowych wymagari weterynaryinych dla

prowadzenia schronisk dla zwierz4t( Dz' U' Nr 158' poz'1657 z p6z' zm')

11. Po zakoriczeniu dzialalnoSci obigtej zezwoleniem nale2y wykonai zabiegS z

zakresu ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej polegajEce na dezynlekcii

terenu i pomieszczeri, odpowiednim zamknigciu przed dostgpem zvnetz4t i

os6b , uPrz4tnigciu terenu '

\2. Zezwolerue waine iest do dnia 21 wrze6nia 2018 roku'

UZASADNIENIE

Odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji zgodrtte z att' 107 $ 4 kpa' poniewaz

uwzglgdnia w caloSci wiosek strony'

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sfuiry stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Lomiry, za po6rednictwem Burmistrza Miasta Kolno' w terminie 14 dni

od dnia jej dorEczenia.

otrzymuJe:

1. Pan Jerry Kubrak

t 8-500 Kolno

ul. Wesola 12

2. a.a


