
WÓJT G M I N Y
LUBARTÓW

ul. Lubelska 18 A
21-100 LUBARTÓW

RGN.6233. l .2017 Lubartów, dnia 4 maja 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. 2016, póz. 23, z późn. zm) w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, póz. 250,
z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 marca 2017 roku Stowarzyszenia Obrona
Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów w sprawie wszczęcia postępowania
0 cofnięcie zezwolenia udzielonego decyzją znak RGN.6233.1.2016, Wójta Gminy Lubartów
/ dnia 08.06.2016 r. zezwalającego Małgorzacie Jadwidze Szumiło na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt - z powodu
naruszenia przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia, tj. prowadzenia działalności poza
obszarem wynikającym z zezwolenia, Wójt Gminy Lubartów

orzeka
odmówić cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją znak RGN.6233.1.2016, Wójta Gminy
Lubartów /. dnia 08.06.2016 r. zezwalającego Małgorzacie Jadwidze Szumiło na prowadzenie
d / i a i u i n o s c i w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Uzasadnienie

/godnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
1 porządku w gminach - jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt, nie w/pełnia określonych w nim warunków, organ,
który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych
warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa
zezwolenie, bez odszkodowania.

Dnia 2 marca 2017 roku do Urzędu Gminy Lubartów wpłynął wniosek
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów w sprawie
wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia udzielonego decyzją znak RGN.6233.1.2016,
Wójta Gminy Lubartów z dnia 08.06.2016 r. zezwalającego Małgorzacie Jadwidze Szumiło
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt -
/powodu naruszenia przez przedsiębiorcę warunków zezwolenia, tj. prowadzenia
działalności poza obszarem wynikającym z zezwolenia.

Zawiadomieniem Wójta Gminy Lubartów z dnia 17 marca 2017 r., znak:
RGN. 623 3.1.2017 wszczęto w tej sprawie postępowanie. W ww. zawiadomieniu
poinformowano, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz w terminie
14 dni od daty otrzymania mogą złożyć dowody.

Do dnia wydania niniejszej decyzji, do tut. urzędu, n1 e wpłynęły inne pisma niż ww.
wniosek o wszczęcie postępowania.

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze działa na podstawie Decyzji
Wójta Gminy Lubartów z dnia 8 czerwca 2016 r. znak RGN.6233.1.2016 zezwalającej Pani
Małgorzacie Jadwidze Szumiło na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Ponadto Pani Małgorzata Jadwiga Szumiło posiada zgodę na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na podstawie decyzji znak
RGN.6233.2.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.



Wójt Gminy Lubartów, biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy \v sprawie.
stwierdza, że:
Nie występują przesłanki do cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją znak:
RGN.6233.1.2016 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08.06.2016 r., wskazane we wniosku
Stowarzyszenia Obrona Zwierząt. Stowarzyszenie podnosi, iż „Decyzją z dniu 08.06.2016 r.,
znak: RGN.6233.1.2016, Wójt Gminy Lubartów zezwolił Małgorzacie Jadwidze Szumiło mi
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezbronnych zwierzał.
Wpkt 2 decyzji określono obszar dzialalności objętej zezwoleniem jako teren wydzielonego
Miejskiego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Nowodworze gm. Lubartów na części
dziatek nr ewid. 472, 473/1 oraz na działce nr ewid. 473/2 w Nowodworze. gm. Lubartów.
Z powyższego wynika, że przez obszar działalności schroniska dla zwierząt, określony w ir w
zezwoleniu rozumie się: albo miejsce położenia schroniska, tj. infrastruktury, im terenie
wydzielonego Miejskiego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Nowodworze gm. Lubartów
na części dziatek nr ewid. 472, 473/1 oraz na działce nr ewid. 473/2 w Nowodworze. gin.
Lubartów, albo „cały teren gminy Lubartów". Należy tutaj rozróżnić dwa zezwolenia: na
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (RGN.6233.1.2016) i na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (RGN.6233.2.2016).
Decyzja znak RGN.6233.1.2016, która jest skarżona przez Stowarzyszenie Obrona Z w i e r z ą t
dotyczy zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na te renie
wydzielonym Miejskiego Wysypiska Odpadów Komunalnych w Nowodworze. gin. Lubartów
na części działek nr ewid. 472, 473/1 oraz działce nr ewid 473/2 w Nowodworze. urn.
Lubartów - chodzi tutaj o miejsce prowadzenia działalności, czyli usytuowanie obiektów.
w których prowadzone jest schronisko. Zgodnie z art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia l ()c)7
r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. póz. 356, z późn. zm.) jako schronisko dla zwierząt
rozumie się miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełnia jące
określone warunki. Ww. decyzja wskazuje konkreme działki gruntu, na których może cyc
prowadzone schronisko (tj. 472. 473/1. 473/2 w m. Nowodwór), w związku z tym nietrafione
jest stwierdzenie, iż jako miejsce prowadzenia schroniska można przyjąć teren całej gminy.
W decyzji RGN.6233.1.2016 nie określa się z jakiego obszaru mogą być przyjmowane
zwierzęta, dlatego należy stwierdzić, iż umieszczanie w prowadzonym przez Panią
Małgorzatę Szumiło schronisku w Nowodworze bezdomnych psów wyłapanych na terenie
innych gmin nie narusza warunków udzielonego zezwolenia.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 d n i od jej
otrzymania.

mgrżhż. Krzysztof Kopyść

Otrzymują:
1.Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. i l Listopada 29. 28-300 Jędrzejów^
2.Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Małgorzata Szumiło, Nowodwór, 21-100 Lubartów
3.a/a.
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