


Kutno dnia, 25.10.2011 r.

Nasz znak: PR.s.6140.20.2011
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. l b ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r.,nr 236, póz. 2008

z późn. zm.) za zgodą strony

p o s t a n a w i a m

1. zmienić decyzję ostateczną znak OŚ.s.7080-5/2006 z dnia 01.03.2006 roku zezwalającą na

prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych „PRZYJACIEL" Zbigniew Moraczewski

Kotliska 13 gm. Kutno, wydaną przez Wójta Gminy Kutno w ten sposób, iż termin ważności decyzji

określić do dnia 01.03.2016 roku

UZASADNIENIE

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel" Zbigniew Moraczewski, Kotliska

13, gm. Kutno w dniu 20.10.201 Ir. wystąpiło do Wójta Gminy Kutno z wnioskiem o zmianę prawomocnego

zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych poprzez zmianę okresu jej

ważności do dnia 01.03.2016 roku.

Wniosek niniejszy wnioskodawca uzasadnił tym, iż w najbliższym czasie ubiega się o zawarcie

umowy na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt domowych. Dotychczasowa decyzja

zawierała termin ważności jedynie do dnia 30 września 2012 roku co może negatywnie wpłynąć na zawarcie

planowanych umów.

Stosownie do art. 9 ust. l b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach ( Dz. U. z 2005r.,nr 236, póz. 2008 z późn. zm.) zezwolenie na prowadzenie schronisk dla

bezdomnych zwierząt wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Z uwagi na to, iż dotychczasowa decyzja przewidywała okres ważności na 6 lat i 7 miesięcy istnieje

możliwość zmiany terminu jej obowiązywania na dłuższy okres nie przekraczający 10 lat, tj. o 3 lata

i 5 miesięcy, tj. do dnia 01.03.2016 roku.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego

w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Kutno w terminie 14 dni od
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