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RGN.6233.1.2016 Lubartów, dnia 8 czerwca 2016 r.

D E C Y Z J A
NA PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 4, ust. 6 oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016, poz.250) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, póz. 23) po
rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy Małgorzata Jadwiga Szumiło Schronisko Dla Bezdomnych
Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów, z dnia 15.05.2016 r., uzupełniony dnia 30.05.2016 r. o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Nowodworze, gm. Lubartów, Wójt Gminy Lubartów

o r z e k a
1. Zezwalam przedsiębiorcy: Małgorzata Jadwiga Szumiło Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt,
Nowodwór, 21-100 Lubartów, NIP 946-184-42-32, REGON 430990863, na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze, gm.
Lubartów.
2. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:
Przedsiębiorca Małgorzata Jadwiga Szumiło Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-
100 Lubartów, prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie wydzielonym Miejskiego
Wysypiska Odpadów Komunalnych w Nowodworze gm. Lubartów na części działek nr ewid. 472,
473/1 oraz na działce nr ewid: 473/2 w Nowodworze, gm. Lubartów. • .. . .
3. Termin podjęcia działalności: 8 czerwca 2016 r.
4. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
Zobowiązuje się Przedsiębiorcę do wykonywania usług objętych zezwoleniem z zachowaniem
najwyższych jakościowo osiągnięć techniki w zakresie przetrzymywaniu w schronisku dla zwierząt w '

.Nowodworze nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, zwierząt i środowiska. .
5. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem; ; . :
Dokonać oczyszczenia Ldezynfekcji terenu schroniska w Nowodworze oraz utylizacji poszczególnych
elementów, obiektów pochodzących z rozbiórki schroniska.
6. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące
standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia
odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:
W czasie prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem Przedsiębiorca zobowiązany jest
do przestrzegania wymogów przewidzianych przez przepisy sanitarne, weterynaryjne, o ochronie
zwierząt, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawarte w uchwale Nr XFV/103/16
Rady Gminy Lubartów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lubartów, w szczególności:
1) posiadania urządzeń, sprzętu, obiektów, pojazdów spełniających wymagania weterynaryjne
dotyczące obchodzenia się ze zwierzętami,
2) należytego prowadzenia usług,
3) zawierania umów i wystawiania dokumentów potwierdzających wykonanie usługi,
4) oznaczenia wejścia do siedziby przedsiębiorstwa tablicą informacyjną określającą: imię i nazwisko
lub nazwę przedsiębiorcy, adres telefon, czas pracy.
5) niezwłocznego powiadamiania Urzędu Gminy Lubartów o zmianach wynikających z art. 8a ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6) przekazywanie na żądanie Urzędu Gminy Lubartów innych informacji o świadczonych usługach.
8. Zezwolenie jest ważne do: 7 czerwca 2026 r.
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U Z A S A D N I E N I E
Pani Małgorzata Jadwiga Szumiło prowadząca działalność gospodarczą pn. Małgorzata Jadwiga
Szumiło Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów, złożyła wniosek z dnia
15.05.2016 r., uzupełniony dnia 30.05.2016 r. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowodworze, gm. Lubartów.
Do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:
l .Oświadczenie przedsiębiorcy o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, z dnia 7.05.2016 r.
2. Oświadczenie przedsiębiorcy o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne, z dnia 7.05.2016 r.
3. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym sprzętem niezbędnym
do prawidłowego prowadzenia działalności, z dnia 7.05.2016 r.
4.Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, z
dnia 7.05.2016 r.
5. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu przeszkoloną kadrą, z dnia 7.05.2016 r.
ó.Oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności, z dnia 7.05.2016 r.
7. Umowa dzierżawy Nr GRN.6845.19.2015 z dnia 9.07.2015 r. z Gminą Miastem Lubartów dot.
dzierżawienia części działek oznaczonych nr 472 i 473/1 w Nowodworze z przeznaczeniem na
prowadzenie schroniska dla zwierząt.
8. Akt notarialny Nr 98/2014 z dnia 8.04.2014 r. dot. zakupu przez Panią Małgorzatę Szumiło i Pana
Adama Wiesława Szumiło działki nr ewid. 473/2 w Nowodworze, gm. Lubartów.
9. Decyzja Powiatowego lekarza weterynarii w Lubartowie Nr 34/2008 nadającą działalności
prowadzonej przez „Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt"'- Małgorzata Szumiło w miejscowości
Nowodwór, 21-100 Lubartów w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt weterynaryjny numer
identyfikacyjny 06088601.
10. Umowa o świadczenie usług weterynaryjnych z dnia l sierpnia 2015 r. z lek. wet. Krzysztofem
Burzyńskim pro wadzącym •działalność gospodarczą pod nazwą: Gabinet weterynaryjny z siedzibą w
Lubartowie, ul.l-Maja.34,21-100Lubartów. ; • -•• / ;"•;••• . ; . V . - : : : . . ' . - • • :

llUmowazdni^
Dębiińska 18, Oddział w Zastawiu, 24-170 Kurów na odbiór i utylizację ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego.
12. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 616,00 zł;

Schronisko Dla Zwierząt w Nowodworze zajmuje się ochroną, opieką, utrzymaniem, wyżywieniem,
transportem, obsługą obejmującą: zapewnienie opieki weterynaryjnej, trwałe oznakowanie
elektroniczne, ewentualne leczenie, program sterylizacji i profilaktyki, odłowy porzuconych,
zabłąkanych, chorych, cierpiących lub agresywnych bezdomnych zwierząt, stwarzających zagrożenie
dla zdrowia, życia i majątku mieszkańców gminy, jak również resocjalizacją zwierząt, poszukiwaniem
nowych domówi opiekunów dla przeznaczonych do adopcji zwierząt, współpracą z jednostkami
samorządu terytorialnego, Strażą Miejską, Strażą Gminną, Strażą Dla Zwierząt, Strażą Pożarną, . . .
Policją, lekarzami i lecznicami weterynaryjnymi, organizacjami społecznymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, wolontariatem itd., a także zbieraniem i przekazywaniem do Zakładu Utylizacji
zwłok lub części pochodzących od zwierząt poszkodowanych w wypadkach i zdarzeniach losowych
na podstawie odpowiednich umów i w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze, 21-100 Lubartów dysponuje następującymi
środkami technicznymi w celu prawidłowego wykonywania działalności objętej zezwoleniem:
- boksy dla ok. 200 szt. zwierząt,
- gabinety weterynaryjne (szt. 2),
- sala zabiegowa,
-sala operacyjna,
- izolatki dla zwierząt chorych, agresywnych i matek ze szczeniętami (szt. 14),
- chłodnia na karmę gotową i suchą (druga chłodnia w budowie),
- zamrażarki 600 l do przechowywania zwłok zwierzęcych lub ich części do czasu odbioru przez
ZakładUtylizacji(3szt),
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- pomieszczenie do obserwacji zwierząt,
- pomieszczenie do wydawania zwierząt,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników,
- pomieszczenie biurowe,
- inne pomieszczenia magazynowe i warsztatowe,
- żywołapki firmy R-max (szt. 10),
- ckwytki i chwytaki,
- aplikatory weterynaryjne do zdalnej iniekcji zwierząt firm: TELINJEKT, TELEDART,
- samochody przystosowane do przewozu zwierząt (VW t5 furgon szt. 2),
- transportery dla zwierząt (szt. 24),
- auto do przewozu zwłok zwierzęcych lub ich części (VW Caddy szt. 1),
- skrzynie i pojemniki do transportu zwłok zwierzęcych lub ich części (szt. 5),
- urządzenia i środki do zabiegów DDD,
- pozostały sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do zgodnego z obowiązującym prawem,
bezpiecznego i prawidłowego wykonywania działalności.

Biorąc pod uwagę powyższe wynika, że Przedsiębiorca spełnia wymogi w zakresie prowadzonej
działalności.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
l .Zezwolenie może być cofnięte w części lub całości, bez odszkodowania jeżeli uprawniony
niniejszym zezwoleniem Przedsiębiorca, pomimo wezwania nadal nie zachowuje określonych
warunków..'- ; ; ; . '• . ' . . ' . - . . • . - " . ' . . ' _ ' / ._•-:.:.•--•_ •". ":. ; . , ".'-v ' . - . ' • " • ". '
2.. Cofnięcie zezwolenia .nie zwalnia Przedsiębiorcy ż wykonania obowiązków określonych
.\v;fliniejśzym zezwoleniu, dotyczących ochrony środowiska i wymagań sanitarnych; - - •>" • : . ....

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

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014,poz. 1628) zgodnie
z częścią III usL 44 ust.2 załącznika do wspomnianej ustawy od zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt pobiera się opłatę skarbową w
wysokości: 616,00 zł.

Otrzymują:
1. Małgorzata Jadwiga Szumiło, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Nowodwór, 21-100

Lubartów
a/a — 2 egz.
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