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DECYZJA

Na podstawie:
• art. 104 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
„BAJER" Sławomir 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
rokunrRR.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 wyda/ 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. Wójt Gminy Nowa Wieś
Lęborska ponownie wydał decyzję znak: RR.6233.2.205.2018 z dnia 20.06.2018 roku, od której
Stowarzyszenie Obrona zwierząt w ustawowym terminie wniósł odwołanie od ww. decyzji. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Słupsku Decyzją z dnia 04 września 2018 roku (data wpł. 26.09.2018 r.) uchyliło
decyzję Wójta Gminy i przekazało do ponownego rozpoznania.

Dnia 08.10.2018 roku Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ponownie wszczął postępowanie
administracyjne 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 „BAJER"
Sławomir 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.

Działka 46/11 o powierzchni 0,8010 ha, na której znajduje się schronisko objęta jest Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy
Nowa Wieś Lęborska nr XV/87/07 z dnia 06 listopada 2007 roku ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2008 roku nr 75, póz. 1982, oznaczona symbolem 1.2.6.U.
stanowi usługi i rzemiosło w tym usługi związane z obsługą mieszkańców usługi publiczne związane ze
schroniskiem dla zwierząt wraz ze strefą ochronną.

W dniu 17.10.2018 roku przeprowadzono kontrolę schroniska w zakresie wykonywania
obowiązków w związku z udzielonym zezwoleniem na świadczenie usług w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nowa
Wieś Lęborska.

W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń faktycznych:
Schronisko dysponuje nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia
działalności. Podczas kontroli dokonano przeglądu pomieszczeń dla kotów i psów. W skład pomieszczeń
wchodzą: hala z kojcami dla psów w ilości 10, pomieszczenie dla kotów tzw. kociarnia w ilości 2 szt. -
osobniki dorosłe i kocięta z matkami oddzielnie, gabinet lekarski, pomieszczenie, w którym składowana jest
karma dla zwierząt.
Pomieszczenia są zadbane, czyste. Przebywające w nich zwierzęta umieszczone w osobnych kojcach np.
psy do adopcji, kwarantanna, obserwacja itp. Schronisko posiada również duży wybieg dla psów
znajdujący się z tyłu budynku.
Dokonano przeglądu sprzętu do wyłapywania zwierząt, jak również środków transportu. Stwierdzono,
iż schronisko posiada specjalistyczny pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, zapewniający godziwe
warunki przewozu oraz ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych (Renault Kangoo GLE CK69
- Zezwolenie dla przewoźnika nr PL22082802 z dnia 24.05.2018 roku - data ważności 24.05.2021 roku).

Sprawdzono bieżącą dokumentację schroniska. Księgi zawierają wykaz zwierząt przebywających w
schronisku z niezbędnymi informacjami:

• opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie wraz z dokumentacją
fotograficzną,

• datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,
• dane dotyczące kwarantanny,
• dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
• datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,
• datę śmierci zwierzęcia wraz z podaniem przyczyny.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2017 do schroniska przyjęto 209 szt. psów, z czego 26
szt. z gminy Nowa Wieś Lęborska oraz 81 szt. kotów, z czego 24 szt. z terenu gminy. Natomiast w okresie
od 01.01.2018 roku do 17.10.2018 roku do schroniska przyjęto 190 szt. psów, w tym z terenu gminy Nowa
Wieś Lęborska 34 szt. oraz 50 szt. kotów, w tym z gminy Nowa Wieś Lęborska 22 szt. (informację
dotyczącą ilości przyjętych do schroniska zwierząt z terenu gminy tut. urząd posiada na bieżąco, gdyż raz
w miesiącu wraz z fakturą dostarczane są informacje dotyczące przesyłki, transportu zwierząt
pochodzących z terenu gminy zgodnie z Umową nr RRG.6140.1.2018, RC-11/2018 z dnia 02.01.2018
roku).
Schronisko przewidziane jest na maksymalną obsadę 65 psów i 25 kotów. W dniu kontroli na terenie
schroniska przebywało 50 psów i 25 kotów. Z terenu gminy w schronisku przebywało w dniu kontroji
9 psów i 9 kotów.



Przebywające zwierzęta były w dobrej kondycji bez oznak znęcania i zaniedbania.

„BAJER" OŚRODEK TRESURY PSÓW Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów posiada aktualną
Umowę zawartą w dniu 01.02.2018 roku z lekarzem weterynarii Panem Tomaszem Wierzbickim.

Przedmiotem umowy jest całodobowe wykonywanie usług weterynaryjnych, polegających w szczególności
na:

• zapobieganiu, rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zwierząt,
• kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt,
• przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych (sterylizacja, kastracja),
• szczepieniach ochronnych, podawaniu leków przeciwpasożytniczych i badaniach profilaktycznych

mających na celu wychwycenie zwierząt chorych lub nosicieli,
• eutanazji,
• nadzorze sanitarno - epidemiologicznym.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Przedstawiono również Umowę w zakresie utylizacji zwłok zwierzęcych i ich części - Umowa Nr 50 z dnia
02.05.2013 roku dotycząca odbioru i utylizacji odpadów KAT.1 zawarta z zakładem Rolniczo-Handlowo-
Usługowym „NEUTIL S.C." Kolarski, Dudzicze 1, 76-248 Dębnica Kaszubska.

OŚRODEK TRESURY PSÓW „BAJER" Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów zawarł
umowy na odławianie bezdomnych psów z Gminami:

• Nowa Wieś Lęborska (Umowa nr RRG.6140.1.2018, RC-11/2018 z dnia 02.01.2018 roku - czas
obowiązywania 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.),

• Miasto Lębork (Umowa nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 roku - czas obowiązywania 02.01.2018 r. -
31.12.2018 r.),

• Potęgowe (Umowa nr 396/2017 z dnia 18.12.2018 roku - czas obowiązywania 01.01.2018 r. -
31.12.2018 r.),

• Cewice (Umowa nr 17/ZP/2017 z dnia 29.12.2017 roku - czas obowiązywania 01.01.2018 r. -
31.12.2018 r.),

• Somonino (Umowa nr ZP.272.1.2016 z dnia 04.01.2016 roku -czas obowiązywania 04.01.2016 r.
-04.01.2019 r.),

• Czarna Dąbrówka (Umowa nr GKO.272.1.2017.IN z dnia 16.11.2017 roku - czas obowiązywania
01.01.2018 r.-31.12.2018 r),
Miasto Reda (Umowa ZK.1.2018.OZ z dnia Oć
31.12.2018 r),
Kępice (Umowa nr 3/2018 z dnia 03.01.2p18 roku - czas obowiązywania 03.01.2018 r. -
31.12.2019 r.),
Dębnica Kaszubska (Umowa nr 261/2016
01.01.2017 r.-31.12.2018 r.).

OŚRODEK TRESURY PSÓW „BAJER" Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów
przedstawiło posiadane zezwolenia:

• Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska - Decylzja Nr 1/2010 z dnia 28.04.2010 roku w sprawie
udzielenia zezwolenia na świadczenie usług
oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych

udzielenia zezwolenia na świadczenie usług
na terenie Gminy Miasto Lębork,
Wójta Gminy Cewice - Decyzja Nr 1/2013
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

.01.2018 roku - czas obowiązywania 01.01.2018 r. -

z dnia 23.12.2016 roku - czas obowiązywania

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska,

Burmistrza Miasta Lęborka - Decyzja znak: OŚG.6140.7.2013.P z dnia 02.07.2013 roku w sprawie
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

z dnia 22.10.2013 roku w przedmiocie udzielenia
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie

Gminy Cewice,
• Wójta Gminy Czarna Dąbrówka - Decyzja 1/2015 z dnia 25.08.2015 roku na prowadzenie

działalności w zakresie odławiania i transportu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czarna
Dąbrówka.

Analizując zgromadzony materiał dowodowy tut. urząd stwierdził, iż firma OŚRODEK TRESURY
PSÓW „BAJER" Sławomir Twardziak Hotel i Schronisko dla psów, 84-300 Lębork Małoszyce 1C prowadzi
działalność zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, nie naruszając jego warunków. Jakość świadczonych
usług zapewnia godziwe warunki oraz właściwą opiekę dla rzeczywiście umieszczonej tam liczby
bezdomnych zwierząt. Analiza treści umów, protokołów kontroli innych organów oraz ustalenia własne
wykazały, że bardzo rzadko w zeszłych latach w jednostkowych przypadkach zdarzały się przekroczenia
górnych wartości obsady schroniska. Jednakże podkreślenia wymaga fakt, iż schronisko podjęło szereg
działań mających na celu likwidację nieprawidłowości i w obecnym czasie takie przekroczenia nie mają
miejsca. Schronisko posiada również profil na portalu społecznościowym Facebook xwystawiane tam



zwierzęta bardzo szybko odnajdują swoich prawowitych właścicieli bądź tez nowych. Schronisko zapewnia
optymalne warunki bytowe (karma, suche legowiska, obszerne boksy i wybiegi), całodobową opiekę
weterynaryjną, przeprowadza zabiegi sterylizacji oraz kastracji zwierząt dostarczonych oraz znajdujących
się już w Schronisku i każde zwierzę zostaje zaczipowane, w związku z czym zapewniony jest właściwy
poziom dobrostanu zwierząt. Natomiast Gminy, które zawarły ze schroniskiem umowy na odłów, transport
i ochronę przed bezdomnymi zwierzętami wypełniają nałożony na nich ustawowy obowiązek, przekazując
w umowach część swoich obowiązków przedsiębiorcy. Nie ma możliwości, aby każda z gmin zapewniła
schronienie dla bezdomnych zwierząt na swoim terenie. Gminy udzieliły zezwolenia dotyczącego
prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na teren swojej gminy,
mimo posiadanej wiedzy, iż schronisko firmy OŚRODEK TRESURY PSÓW „BAJER" Sławomir Twardziak
Hotel i Schronisko dla psów znajduje się w miejscowości Małoszyce na terenie Gminy Nowa Wieś
Lęborska.

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 dokonał wnikliwej analizy w zakresie
prowadzenia schroniska na podstawie udzielonego zezwolenia i nie ma zastrzeżeń do prowadzonej
działalności. Ponadto przedmiotowe zezwolenie nie obejmuje zakazu umieszczania w schronisku
bezdomnych zwierząt wyłapanych poza terenem Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Reasumując orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za moim
pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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