
Kutno dnia: 02.03.2016r.

Nasz znak : PR. s. 6140.10.2.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 4 i 6, art. 9 ust. l, l b ustawy z dnia 13 września 1996 roku

0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. Nr 236 ,poz. 1399 z póz. zm.);

Uchwały Nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010r. ( Dz. Urz. Woj.

Łódzkiego z 2010r., Nr 70 póz. 545 ) w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

1 ich części; art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2016r., póz. 23 ) po rozpatrzeniu wniosku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Domowych „PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski z siedzibą w Kotliskach 13, gm. Kutno

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla

bezdomnych zwierząt

o r z e k a m

udzielić zezwolenia Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL"

Zbigniew Moraczewski z siedzibą w Kotliskach 13 gm. Kutno, zwanemu dalej wnioskodawcą

na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska bezdomnych zwierząt

na terenie gminy Kutno,w miejscowości Kotliska zlokalizowanym na działce oznaczonej

numerem ewidencyjnym 6.

1. Obszar objęty zezwoleniem na wykonywanie ww. działalności jest teren Gminy Kutno.

2. Termin podjęcia działalności będącej przedmiotem zezwolenia 02.03.2016r.

3. Określa się termin obowiązywania decyzji do dnia 01.03.2026r.

4. Przedmiotem działalności wykonywanej przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Domowych „PRZYJACIEL" będzie prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Domowych „Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski, Kotliska 13, 99-300 Kutno.

4.Wnioskodawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w Uchwale Nr

XXXVII/212/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

z 2010r., Nr 70 póz. 545 ) w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwięj;zec^ph|i ięh^c^^ci,

w zakresie działalności objętej niniejszym zezwoleniem.J - .-'.•iidiM, -.r/, oryginałem

\ 0.1 C

niw inz. Jerzy Biyia



Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

1. Prowadzenie schroniska dla zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U z 2004r., Nr 158, póz. 1657) oraz Uchwałą Nr

XXXVII/212/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego

z 2010r., Nr 70 póz. 545 ) w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się

0 uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

w zakresie działalności objętej niniejszym zezwoleniem.

2. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku odpowiedniego wyżywienia, dostępu

do wody pitnej oraz całodobowej opieki weterynaryjnej.

3. Prowadzenie działalności będącej przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia

dla życia i zdrowia ludzi.

4. Utrzymanie obiektu schroniska w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

5. Dysponowanie odpowiednio przeszkolonym personelem w liczbie gwarantującej stałe

świadczenie usługi.

6. Usługi należy wykonywać nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania

procesów lub metod , które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po

zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

l.Po zakończeniu działalności wszystkie pomieszczenia, w których przebywały zwierzęta należy

poddać myciu, odkażaniu i dezynfekcji, w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska.

2. Pozostałe zanieczyszczenia po zwierzętach należy usunąć w sposób niezagrażający środowisku.

3. Odpady III kategorii usunąć z terenu prowadzonej działalności w sposób zgodny z przepisami

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Inne wymagania:

1. Prowadzący działalność zobowiązany jest do posiadania aktualnych umów zawartych

z lekarzami weterynarii oraz podmiotami świadczącymi usługi w zakresie:

- odbioru i utylizacji padłych zwierząt,

-odbioru odpadów komunalnych

2. Prowadzący działalność zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji zwierząt

przebywających w schronisku, w sposób określony w rozporządzeniem Ministra Rolnictwa

1 Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U z 2004r., Nr 158, póz. 165t|5J'



0 wszelkich zmianach, wynikających z działalności wnioskodawcy, należy niezwłocznie

informować tutejszy urząd.

W przypadku naruszenia warunków niniejszego zezwolenia, zezwolenie może zostać cofnięte bez

odszkodowania zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy z dnia!3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości

1 porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. Nr 236 ,poz. 1399 z pot zm. ).

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Pan Zbigniew Moraczewski prowadzący działalność gospodarczą

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL" z siedzibą w Kotliskach 13,

gm. Kutno w dniu 03. 02.20 1 6r. wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych. Pismem

z dnia 05. 02.20 1 6r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie

dokumentów, tj :

- zaświadczenie od powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru

identyfikacyjnego,

-dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona

działalność objęta wnioskiem ( np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp. )

- dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez zakład

prowadzący działalność w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania

lub usuwania ubocznych zwłok zwierzęcych.

dokument potwierdzający gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom

przebywającym w schronisku.

- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości

w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616,00 zł ( zgodnie z zał. do

ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. ( Dz. U. Z 2015r, póz. 783)

- oświadczenie o niekaralności.

W dniu 1 5. 02.201 6r. wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie wskazanym

w ww. wezwaniu.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że wnioskodawca spełnia wymogi

do prowadzenia działalności, określone w Uchwale Nr XXXVII/212/2010 Rady Gminy Kutno

z dnia 26 stycznia 2010r. ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010r., Nr 70 póz. 545 ) w sprawie

wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
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grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kutno.

Stwierdzono, że przedsiębiorca prowadzi zarejestrowaną działalność związaną z prowadzeniem

schroniska dla bezdomnych zwierząt ( wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ), posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której

zlokalizowane jest schronisko. Wnioskodawca posiada stosowne umowy w zakresie stałej opieki

weterynaryjnej nad zwierzętami, jak również odbioru i utylizacji padłych zwierząt.

Po analizie przedłożonych dokumentów zdecydowano udzielić zezwolenia w zakresie

wskazanym przez wnioskodawcę. Sposób prowadzenia działalności, właściwie realizowany

nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska .

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Skierniewicach w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .( Dz. U. Z 2015r, póz. 783)

pobrano opłatę skarbową w wysokości 616 zł.

Otrzymują:

1.Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel „

Zbigniew Moraczewski

zam. Kotliska 13
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UR/ . ' ^T

L

mgr


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 


