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RR.6233.2.2015.2018 Nowa Wieś Lęborska dn. 20.06.2018 r.

DECYZJA

Na podstawie:
• art. 704 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. póz. 1257 ze zm.),
• art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2017 r, póz. 1289 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 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
Stawomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów, 84-300 Lębork Małoszyce 1C, na świadczenie usług w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska

UZASADNIENIE

Dnia 25.04.2018 roku do Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Słupsku przekazało wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn.. akt II SA/Gd 691/17
z dnia 24 stycznia 2018 roku ze skargi Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie w przedmiocie
wydania decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wyżej wymienionym
wyrokiem Sąd uchylił zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 9 października 2015
roku nr RR.6233.2.2015.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., póz. 1289 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 ponownie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt. W trakcie postępowania wyjaśniającego zgromadzono materiał
dowodowy na podstawie którego stwierdzono, 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. Ustalono, na podstawie Opinii Inspekcji
Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku Izabela Filipionek z dnia 28 maja 2018 roku
(dowód w aktach sprawy), iż schronisko pozostaje pod stałym nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej w
Lęborku, jest kontrolowane minimum 2 razy w roku pod kątem spełniania wymagań określonych w ustawie
o ochronie zwierząt (Dz. z 2017 r., póz. 1840) i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. z 2004
roku, Nr 158, póz. 1657). Z opinii wynika, iż wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu schroniska są
dokumentowane w protokołach kontroli, wydawane są decyzje administracyjne. Schronisko przewidziane
jest na maksymalna obsadę 65 psów i 25 kotów. W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości w funkcjonowaniu schroniska, przebywające w schronisku psy i koty są w dobrej
kondycji, pomieszczenia dla zwierząt, boksy, wybiegi oraz infrastruktura zapewniają prawidłowe
utrzymanie dobrostanu zwierząt. Opiekę weterynaryjną świadczy lek. Wet. Tomasz Wierzbicki, dotyczy ona
zarówno leczenia zwierząt jak i kontroli ekto i endo pasożytów, sterylizacji i kastracji oraz szczepienia
wszystkich zwierząt. Dokumentacja prowadzona przez właściciela schroniska dotycząca schroniska w
zakresie spójności danych zwierząt odławianych a przebywających w schronisku oraz przejrzystości
dokonywanych zapisów w rejestrze psów i kotów nie budzi zastrzeżeń i jest prowadzona na bieżąco.
Ogólnie stan schroniska (pomieszczeń, stan utrzymywania zwierząt, dokumentacja) można uznać jako
dobry.



Dokonano również analizy ilości zwierząt przebywających w 2017 roku w schronisku, ustalono,
iż schronisko zapewnia wymagane stosownymi przepisami prawa i zezwoleniem warunki dla umieszczenia
w nim i objęcia stosowną opieką rzeczywiście umieszczonej tam liczby 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, 84-300 Lębork Małoszyce 1C prowadzi
działalność zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, nie naruszając jego warunków.

Reasumując orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. OŚRODEK TRESURY PSÓW

Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko
84-300 Lębork Małoszyce 1C

(2/ Stowarzyszenie Obrony Zwierząt
28-300 Jędrzejów, ul. 11 listopada 29

3. a/a


