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Zn. GN1.6140.24.2015

DECYZJA

Suchedniów, dn. 17.07.2015 r.

Na podstawie art. I 04 ~ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późno zm.) art. 7 ust. I pkt 4 i ust. 6 oraz
art.9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1399 z późno zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lipca 2015 r. Firmy
SAROS, reprezentowanej przez Macieja Glijera o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

I. udziela się zezwolenia: na prowadzenie działalności w zakresie schroniska
dla bezdomnych zwierząt

2. przedmiotem działalności jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Obszarem działalności objętego zezwoleniem jest Gmina Suchedniów.

3. Termin podjęcia działalności: 17 lipca 2015 r.
4. Otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest do:

l. Przestrzegania wymagań zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późno zm.), Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenie schronisk dla zwierząt
(Dz. U. 2004 r Nr 158, poz. 1657), Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia ID marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania
zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach
hodowlanych i u dostawców (Dz. U. z 28 marca 2006 r Nr 50 poz. 368) oraz
Uchwale Nr 15/lI/20 12 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na terenie Gminy Suchedniów w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części w zakresie działalności objętej niniejszym zezwoleniem

2. Zapewnienia właściwych pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami,
odpadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego oraz warunków do
bytowania psów

3. Utrzymania zwierząt w pomieszczeniach zapewniających im swobodne poruszanie
SIę,

4. Systematycznego oczyszczania boksów i wybiegów dla zwierząt,
5. Przestrzegania zasady ,,')'dzielania pomieszczeń dla zwierząt agresywnych

i chorych,
6. Przeprowadzenia piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt
7. Zapewnienia zwierzętom wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody

według obowiązujących norm
8. Zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej przez co należy rozumieć kontrolę

stanu zdrowia oraz zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,
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9. Prowadzenie ewidencji zwierząt z uwzględnieniem informacji o pochodzeniu
zwierzęcia, opisu zwierzęcia, w tym jego rasy, wieku, płci, maści, oznakowania,
daty przyjęcia, daty opuszczenia oraz imienia, nazwiska i adresu osoby, której
przekazano zwierzę, daty śmierci z podaniem przyczyny

5. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie nie wypełnia określonych w nim
warunków organ, który wydał zezwolenie wzywa go do niezwłocznego zaniechania
naruszania warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza warunki,
organ może cofnąć w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania.

6. Otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest do dokonania w miejscu prowadzenia
działaJności niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
wymaganych po zakończeniu działalności.

7. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony do 30 czenvca 2020 r.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że przedsiębiorca spełnia warunki
przewidziane w ustawie z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętarni, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części. Na etapie wszczęcia postępowania administracyjnego strony postępowania nie
wniosły żadnych uwag i zastrzeżeń, co do sposobów i warunków rozstrzyganych niniejszą
decyzją.

W związku z tym zachodzą przesłanki do udzielenia zezwolenia na świadczenie usług
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach ul. Aleja IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów w terminie 14dni od dnia jej doręczenia.

, .

Otrzymują:

l. Maciej Glijer
ul. Berezów 76 C
26-130 Suchedniów
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