
RG-7050/4/10 Lubartów, dnia 9 listopada 2010 r.

D E C Y Z J A Nr 1/Z//10

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
ORAZ ODŁAWIANIIE I TRANSPORT BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3 i 4, ust. 6 oraz art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
outrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2005 r. Nr 236 póz. 2008 ze zm.) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. -
Dz. U. z 2000 r. Nr 98 póz. 1071ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy Małgorzata Jadwiga
Szumiło Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów, zam. ul. Kazimierza
Jagiellończyka 3/1, 20-854 Lublin, z dnia 20.09.2010 r., uzupełniony dnia 4.1 1.2010 r. o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie usług komunalnych w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubartów

o r z e k a m
1. Zezwalam przedsiębiorcy: Małgorzata Jadwiga Szum iło Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt,
Nowodwór, 21-100 Lubartów oraz Adam Szumiło (pełnomocnik), zam. ul. Kazimierza Jagiellończyka
3/1, 20-854 Lublin, NIP 946-184-42-32, REGON 430990863, na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt na terenie wydzielonym Miejskiego Wysypiska Odpadów Komunalnych
wNowodworze oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubartów.
2. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:
Przedsiębiorca Małgorzata Jadwiga Szumiło i Adam Szumiło -pełnomocnik Schronisko Dla

... Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-100 Lubartów^ zam. .ul. Kazimierza Jagiellońezyka 3/1,- 20-854
Lublin, prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie wydzielonym Miejskiego
"Wysypiska Odpadów Komunalnych w Ńowodworze oraz zajmuje się odławianiem i transportem
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubartów.
3. Termin podjęcia działalności: 10 listopada 2010 r.
4. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
Zobowiązuje się Przedsiębiorcę do wykonywania usług objętych zezwoleniem
z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, takich które podczas odławiania
i transportu bezdomnych zwierząt oraz ich przetrzymywaniu w schronisku dla zwierząt
w Ńowodworze 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:
a) dokonać oczyszczenia i dezynfekcji pojazdów, przy pomocy których świadczone były usługi.
b) dokonać oczyszczenia i dezynfekcji terenu schroniska w Ńowodworze 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 XIV/85/99
Rady Gminy Lubartów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad wyłapywania
bezdomnych psów na terenie Gminy Lubartów oraz dalszego z nimi postępowania, w szczególności:
1) posiadania samochodów spełniających wymagania weterynaryjne dotyczące transportu żywych
zwierząt domowych i dzikich, oznakowanych na drzwiach kabiny pojazdu - imieniem i nazwiskiem
lub nazwą przedsiębiorstwa, adresem zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa, numerem telefonu.
2) należytego prowadzenia usług,
3) zawierania umów i wystawiania dokumentów potwierdzających wykonanie usługi,

Za zgodność z o r y s f n f t ó k tfc r. - ?
7 jL0Jjtf(fl (s?/*^ Lubartów„.:.„. ... ...... * - ../^M^obert Zygadło

data /jW*



-2-
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, dotyczących: nazwy przedsiębiorcy, siedziby
przedsiębiorcy, adresu bazy lub terenu umożliwiającego prowadzenie działalności, objętej
zezwoleniem.
6) przekazywanie na żądanie Urzędu Gminy Lubartów innych informacji o świadczonych usługach.
8. Zezwolenie jest ważne do: 9 listopada 2020 r.
8.1. Działalność objęta niniejszym zezwoleniem będzie dokonywana przy pomocy następujących
pojazdów służących do przewozu zwierząt: VW T 5 Transporter z 2009 r. nr rej. LU3240 M.

U Z A S A D N I E N I E
Przedsiębiorca Małgorzata Jadwiga Szumiło Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Nowodwór, 21-
100 Lubartów, zam. ul. Kazimierza Jagiellończyka 3/1, 20-854 Lublin, złożył wniosek z dnia
20.09.2010 r., uzupełniony pismem z dnia 4.11.2010 r. o udzielenie zezwolenia na prowadzenie usług
komunalnych w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz odławianie i transport
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubartów
Do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

1. Umowa dzierżawy z dnia 31 grudnia 2008 r. dot. Dzierżawy gruntu na którym znajduje się
Schronisko w Nowodworze.

2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 22.07.2010 r.
3. Zaświadczenie.o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 28.07. 2009 r.
4. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS z dnia 21.07.2010 r.
5. Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej UM Lublin z dnia 14/12/2009 r.
6. Decyzja w sprawie nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).z dnia 27.08.1997 r.
.7. Zaświadczenie.© nujrnerze.identyfikacyjnym REGON z dnia 2.02.2005 r.
8, Kserokopię dowodu osobistego przedsiębiorcy — Pani Małgorzaty Szumiło.

.9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wys. 616,00 zł. .. .. . ' . ' •
10. Upoważnienie dla Pana Adama Szumiło z dnia 29-07-2008 r.
11. Protokół kontrolny Inspekcji Weterynaryjnej w Lubartowie z 26.10.2010 r.
12. Zaświadczenie Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie z

dnia 4 listopada 2010 r. ws. dopuszczenia samochodu marki VW T 5 Transporter z 2009 r. nr
rej.LU3240M.

13. Oświadczenie przedsiębiorcy z dnia 13.10.2010 r. o planowanych zabiegach z zakresu
ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności.

14. Oświadczenie przedsiębiorcy z dnia 13.10.2010 r. o spełnianiu wymagań weterynaryjnych
przez schronisko.

15. Oświadczenie przedsiębiorcy z dnia 13.10.2010 r. o gotowości odbioru zwłok zwierzęcych
przez Zakłady Utylizacji w Zastawiu i Krasnymstawie, o posiadaniu odpowiednio
przeszkolonej kadry, o specjalistycznych, profesjonalnych środkach i urządzeniach (smycze,
kagańce, chwytki, pułapki żywo łowne) zaakceptowanych przez służby weterynaryjne,
służące do chwytania i poskramiania zwierząt, przy pomocy których wyłapywane są zwierzęta
bez szkody lub zagrożeń dla ich życia czy zdrowia. Zawierającą informację, że schronisko
znajduje się pod całodobową opieką weterynaryjną prowadzoną przez Przychodnię Dla
Zwierząt w Lubartowie, ul. l Maja 34, 21-100 Lubartów, lek. wet. Krzysztof Burzyński.

16. Oświadczenie przedsiębiorcy z dnia 13.10.2010 r. o dokonaniu zgłoszenia zamiaru
prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

17. Oświadczenie przedsiębiorcy z dnia 13.10.2010 r. o niekaralności pracowników schroniska za
przestępstwa określone w art. 3.5 i 37 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

W świetle powyższego wynika, że Przedsiębiorca spełnia wymogi w zakresie prowadzonych usług.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie:
l.Zezwolenie może być cofnięte w części lub całości, bez odszkodowania jeżeli uprawniony
niniejszym zezwoleniem Przedsiębiorca, pomimo wezwania nadal nie zachowuje określonych
warunków.
2. Cofnięcie zezwolenia nie zwalnia Przedsiębiorcy z wykonania obowiązków określonych
v niniejszym zezwoleniu, dotyczących ochrony środowiska i wymagań sanitarnych.

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

Ua podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, póz. 1635 ze
an.) zgodnie z częścią III ust. 42 załącznika do wspomnianej ustawy od zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoś
jobiera się opłatę skarbową w wysokości: 107,00 zł.

si ciekłych

Otrzymują:
1. Małgorzata Szurriiło, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3/1, 20-854 Lublin
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