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DECYZJA

Na podstawie:
• art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 20 13 r. póz. 267),
• art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2013 r, póz. 1399 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, 28-300 Jędrzejów, ul. 1 1 listopada 29

orzekam o:

odmowie wydania decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Nowa Wieś
Lęborska nr 1/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku zezwalającej firmie OŚRODEK TRESURY PSÓW
Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów, 84-300 Lębork Matoszyce 1C, na świadczenie usług w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska

UZASADNIENIE

W dniu 10.08.2015 roku wpłynął wniosek Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, 28-300 Jędrzejów,
ul. 11 listopada 29 w sprawie cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska
nr 1/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku zezwalającej firmie OŚRODEK TRESURY PSÓW Sławomir
Twardziak Hotel i Schronisko dla psów, 84-300 Lębork Małoszyce 1C, na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Stowarzyszenie uzasadnia wniosek, tym, iż przedsiębiorca narusza
warunki udzielonego zezwolenia przyjmując do schroniska zwierzęta spoza granic gminy Nowa Wieś
Lęborska.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r., póz. 1399 ze zm.) „Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia
określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania
naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w
drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania".

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, podczas którego
ustalono, iż firma działa na terenie gmin sąsiednich na podstawie udzielonych zezwoleń na świadczenie
usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na podstawie umów na odławianie
bezdomnych zwierząt. Samo umieszczanie w prowadzonym schronisku dla bezdomnych zwierząt na
terenie gminy Nowa Wieś Lęborska psów wyłapanych na terenie innych gmin nie narusza warunków
zezwolenia, o ile schronisko prowadzone jest zgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu, a
przebywające w nim zwierzęta mają zapewnione odpowiednie warunki i opiekę. Organ dokonuje
systematycznej kontroli w zakresie prowadzenia schroniska i nie ma zastrzeżeń do prowadzonej
działalności.

Analizując zgromadzony materiał dowodowy tut. urząd stwierdził, iż firma OŚRODEK TRESURY
PSÓW Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów,. S4-3QQ Lębork Małoszyce 1C proWidzi
działalność zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, nie narusząp je^w f̂unków. WÓJT

Reasumując orzeczono jak w sentencji decyzją/

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego.. Kolegium Odwoławczego w^Słupsku.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy A/owajiHi'/£ś!> Lęborska w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.


