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D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. póz.267 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. póz. 1399) oraz
§ l i 2 uchwały nr RG-XXVIII/237/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 01 lutego
2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,
po rozpatrzeniu wniosku Gabinetu Weterynaryjnego MED WET - Marcin Komoro wieź,
Kielce ul. Berberysowa 34 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

o r z e k a m

I. Zezwolić Panu Marcinowi Komorowiczowi - Gabinet Weterynaryjny MED WET
z siedzibą w Kielcach ul. Berberysowa 34 na prowadzenie schroniska
dla bezdomnych zwierząt w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa 89 - na działce
ew. nr 585/254, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

II. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
1. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r.
Nr 158 póz. 1657) oraz uchwałą RG-XXVIII/237/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

2. Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku odpowiedniego karmienia,
dostępu do wody pitnej oraz całodobowej opieki weterynaryjnej.

3. Prowadzenia działalności, będącej przedmiotem wniosku, w sposób nie powodujący
zagrożenia dla życia i zdrowia łudzi.

4. Utrzymanie obiektu w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
5. Dysponowanie odpowiednio przeszkolonym personelem w liczbie gwarantującej stałe

, świadczenie usług.
6. Usługi należy wykonywać, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez

stosowariia^roces.ó^/hibTmetod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
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III. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
po zakończeniu działalności objętej wnioskiem:

1. Po zakończeniu działalności wszystkie pomieszczenia, w których przebywały zwierzęta,
należy poddać myciu, odkażeniu i dezynfekcji w sposób niestanowiący zagrożenia dla
środowiska.

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

3. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, usunąć z terenu prowadzonej
działalności w sposób zgodny z przepisami w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
odpadami.

IV. Inne wymagania.
Prowadzący działalność, zobowiązany jest do posiadania aktualnych umów
z podmiotami świadczącymi usługi, w zakresie:

- odbioru i utylizacji padłych zwierząt
- odbioru odpadów komunalnych.

V. Zezwolenie wydaje się na okres 07. 01. 2014 r. do 31.12 .2019 r.

VI. Zastrzega się możliwość cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania w przypadku
naruszenia przez prowadzącego działalność warunków określonych w zezwoleniu,
po uprzednim wezwaniu do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków.

VII.Wszelkie zmiany danych, określonych w zezwoleniu przedsiębiorca zobowiązany
jest niezwłocznie zgłosić Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

UZASDNIENIE

Gabinet Weterynaryjny MEDWET - Marcin Komorowicz z siedzibą w Kielcach,
ul. Berberysowa 34 zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt w msc. Nowiny, ul. Przemysłowa 89 - na działce ew. nr 585/254, obręb geodezyjny
Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny o powierzchni 776 m2. Wnioskodawca
ma podpisaną umowę dzierżawy na w/w nieruchomość z Gmina Sitkówka-Nowiny na okres
od 01. 01. 2013 r. do 31. 01. 2020 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. póz. 1399), zezwolenie prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce świadczenia usługi.

Prowadząc postępowanie administracyjne o wydanie zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla zwierząt, organ może dokonać kontroli sprawdzenia faktów podanych
we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki
wykonywania działalności objętej zezwoleniem. W tym celu dnia 07. 01. 2014 r.
przeprowadzono oględziny nieruchomości, która została wskazana przez wnioskodawcę
do prowadzenia schroniska. W trakcie kontroli stwierdzono, że schronisko spełnia wymogi
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Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że wnioskodawca spełnia
pozostałe wymogi do prowadzenia działalności, określone w Uchwale nr RG-XXVIII/237/13
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 01 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie
usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Wnioskodawca posiada stosowne umowy
w zakresie odbioru i utylizacji padłych zwierząt, posiada odpowiednie środki transportu
przeznaczone do przewozu zwierząt.

Wnioskodawca uzyskał decyzję nr 26043402/01/2013 z dnia 07. 06. 2013 r. znak:
PIW-ZK.533.1.25.2013 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, która zezwala
na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie nieruchomości położonej
w Nowinach, ul. Przemysłowa 89 i nadano podmiotowi weterynaryjny numer
indentyfikacyjny 26043402.

Reasumując stwierdzono, że brak jest podstaw prawnych do odmowy wydania Panu
Marcinowi Komorowiczowi -- Gabinet Weterynaryjny MEDWET z siedzibą w Kielcach
ul. Berberysowa 34 zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 4 z dnia 13 września 1996 r.
w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie działalności
objętej wnioskiem, uwzględniając określony przez wnioskodawcę przedmiot, obszar
działalności, jak również zamierzony czas jej prowadzenia.

W związku z powyższym uznano wniosek Pana Marcina Komorowicza -- Gabinet
Weterynaryjny MEDWET z siedzibą w Kielcach za zasadny i stwierdzono, że wnioskodawca
spełnia wymogi określone w przepisach prawa konieczne do prowadzenia działalności objętej
wnioskiem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach w terminie 14 dnia od dnia jej Doręczenie za pośrednictwem Wójta Gminy
Sitkówka-Nowiny. /vxV-
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\. Gabinet Weterynaryjny MED^

Marcin Komorowicz
ul. Berberysowa 34
25-224 Kielce

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kielcach
ul. Ściegiennego 203
25-116 Kielce
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