
U R Z Ą D G M :
Lubartów

ul. Lubelska 18 A
21-100 LUBARTÓW

RGN.6233.1.2017 Lubartów, dnia 17 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 31 §2 i art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 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. z 2016, póz. 250
z późn. zm.) Wójt Gminy Lubartów wszczyna na żądanie strony postępowanie w sprawie
wypełniania warunków określonych w decyzji znak: RGN.6233.1.2016 Wójta Gminy
Lubartów z dnia 08.06.2016 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
wydanej przedsiębiorcy -- Małgorzacie Jadwidze Szumiło, Schronisko Dla Bezdomnych
Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów.

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. zezwalającą 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.

Informuje się, że strony postępowania mogą w terminie 14 od daty otrzymania niniejszego
pisma złożyć dowód) w sprawie.

Informuje się. że poza decyzją Wójta Gminy Lubartów znak RGN.6233. l .2016 z dnia 8
czerwca 2016 r. na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydaną przedsiębiorcy
- Małgorzacie Jadwidze Szumiło, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór. 21-100
Lubartów, w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja Wójta Gminy Lubartów znak
RGN.6233.2.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami wydana temu samemu przedsiębiorcy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z przedmiotowym
wnioskiem Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29. 28-300 Jędrzejów, z dnia
27.02.2017 r. (data wpływu: 02.03.2017r.) i ww. decyzjami w siedzibie UG Lubartów przy
ul. Lubelskiej 18 A. 21-100 Lubartów', p.18 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do
piątku w godz. 7:15 do 15:15. 2 u.

Otrzymują:
l .Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów
2.Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt. Małgorzata Szumiło. Nowodwór. 2lM()0 Lubartów
3. aa.




