
Biała Piska, dnia 25 stycznia 2007 roku

TIOŚ 7080/1/07
DECYZJA

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3, 4, ust 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, póz. 2008) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2000 roku. Nr 98, po/. 1071), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 stycznia 2007 roku
o wydanie zezwolenia na powadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami i prowad/enia schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Biała Piska
złożonego przez Pana Zygmunta Dworakowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt", z siedzibą w miejscowości Radysy 13,
12-230 Biała Piska, Burmistrz Białej Piskiej

§ 1
Zezwala Panu Zygmuntowi Dworakowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą
pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt", z siedzibą w miejscowości
Radysy 13, 12-230 Biała Piska na:

1. prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
na terenie obszaru administracyjnego Gminy Biała Piska

2. prowadzenie własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Radysy 13.

f '•
zw^S vie wydaje się na okres 10 lat, t.j. do dnia 3 1 grudnia 2016 roku.

§2
Uprav,.t>6ny do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem obowiązany jest do:

l . Przestrzegania przepisów Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie
Gminy Biała Piska przyjętego Uchwałą NR XL/3 76/06 Rady Miejskiej w Białej
Piskiej z dnia 2 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego
z 29-03-2006 r. Nr 42, póz. 875 z późn. zm.).

2. Spełnienia wymagań określonych w Zarządzeniu Nr 1 10/06 Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 01 czerwca 2006 roku (z późn. zm.) w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

-•..„•;' a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biała
# Piska.

3. Ppzestrzegania zapisów Uchwały Nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 27-09- 1 999 r. W sprawie zapewnienia opieki nad pozbawionymi zwierzętami
domowymi lub gospodarskimi.

4. Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(Dz. U. 1997 r., Nr 1 1 1, póz. 724 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
0 ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 69, póz. 625 z późn zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
1 Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, póz. 753), rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Ro/.woju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 158,
póz. 1657).

5. Prowadzenia działalności w taki sposób aby nie stwarzała ona zagrożenia dla życia
i zdrowia mieszkańców.

6. Używania przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt urządzeń i środków
nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani nie powodujących cierpienia.
Przy wyłapywaniu psów wytapujący może korzystać z urządzeń i środków ogólnie
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przyjętych takich jak: obroże, smycze, kagańce, kolczatki itp. W przypadkach
szczególnych takich jak odławianie psów agresywnych i z objawami chorobowymi
można korzystać z urządzeń miotających środki obezwładniające zwierzęta,
z zastrzeżeniem, iż środki te nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt, ani zadawać im cierpienia.

7. Transport odłowionych zwierząt winien się odbywać przy użyciu zaadoptowanego
do tego celu samochodu dostawczego. Pojazd do przewozu zwierząt musi spełniać
warunki określone w art. 24, ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz. U. 1997 r., Nr 111, póz. 724 z późn. zm.).

8. Wyłapanym zwierzętom należy zapewnić opiekę weterynaryjną.
9. Bezdomne zwierzęta z obszaru Gminy Biała Piska, będą przewożone

do Schroniska w Radysach nr 13.
10. Przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt należy działać w oparciu o zasady

humanitaryzmu w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewniający
wysoki poziom świadczonych usług.

v §3.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymanie ich w schronisku winno być prowadzone
na podstawie stosownej umowy i na warunkach w niej określonych.

§4
Niniejsze zezwolenie może być cofnięte, bez prawa do odszkodowania w przypadku
naruszenia warunków zezwolenia, w trybie określonym w art. 9, ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.,
Nr 132, póz. 621).

Uzasadnienie

Wniosek przedłożony przez Zygmunta Dworakowskiego prowadzącego działalność pod
nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt" z siedzibą w miejscowości Radysy 13,
12-230 Biała Piska spełnia wszystkie wymagania określone w Zarządzeniu Nr 110/06
Burmistrza Białej Piskiej z dnia 01 czerwca 2006 roku (z późn. zm.) w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biała Piska, w

związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

Oplata skarbowa 82 A. (Ustawa z dnia 16 listopada 2004*..* wpłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r. Nr 225, póz. 1635))

f *.*> -i

Otrzymują:
1 . Dworakowski Zygmunt „Schronisko dla Bcvdornnvch.Zvvierzat". Radvsv 13, 12-230 Biała Piska
2. a/a
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