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DECYZJA
Na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013r. póz. 1399 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. póz. 267 ze zm.)

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA
odmawia cofnięcia zezwolenia wydanego dla „Beskid" Sp. z o.o.

z siedzibą w Żywcu, przy ul. Kabaty 2, na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Żywca

wydanego w dniu 24.12.2009r. decyzją IOŚ.7062-46/09/OŚ.

U z a s a d n i e n i e
W dniu 29 września 2015r. do Urzędu Miejskiego w Żywcu wpłynął wniosek

organizacji społecznej pn. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie przy ul.
11 listopada 29 (zwana w dalszej części Stowarzyszeniem) o cofnięcie zezwolenia
udzielonego decyzją Burmistrza Miasta Żywca, znak IOŚ.7062-46/09/OŚ z dnia 24.12.2009r.
zezwalającej „Beskid" sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Kabaty 2 na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z powodu
naruszania warunków zezwolenia. Zarzut w/w Stowarzyszenia dotyczy nieprzestrzegania
przez prowadzącego warunku jaki jest obszar działalności schroniska dla bezdomnych
zwierząt. W trakcie prowadzonego postępowania wezwano BESKID ŻYWIEC sp. z o.o.
prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Żywca do zajęcia
stanowiska w powyższej sprawie. BESKID ŻYWIEC sp. z o.o. potwierdziła fakt
przyjmowania bezpańskich psów z terenu innych gmin posiadających udziały w spółce.
Świadczenie tych usług oparto o szczegółowe umowy, jakie wynegocjowano
z poszczególnymi gminami. Zawarte umowy są zgodne z polityką konkretnej gminy w
zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Umowa określa szczegółowe wymagania, jakie
spółka musi spełniać by tego rodzaju usługę na rzecz danej gminy realizować.

Rozpatrując wniosek zbadano stan faktyczny i prawny uzasadniający cofnięcie
zezwolenia na prowadzenie schroniska.

Zgodnie z art. 4 pkt. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2013 póz. 856 ze zm.), poprzez schronisko dla zwierząt rozumie się miejsce
przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi, spełniające określone ustawowo
warunki oraz wymagania. Ponieważ art. 9 ust. l pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach obliguje organ wydający zezwolenie do określenia obszaru
działalności objętej zezwoleniem, Burmistrz Miasta Żywca określając ten obszar wziął pod
uwagę rodzaj działalności i specyfikę jej wykonania, stąd też obszar działalności ograniczony
został do miejsca, w którym zlokalizowany jest obiekt, służący do wykonywania tego rodzaju
działalności.

Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach burmistrz może cofnąć wydane zezwolenie w przypadku
nie wypełniania przez przedsiębiorcę określonych w zezwoleniu warunków.



Regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia zwierząt, zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt oraz tych, które są zawarte w akcie prawa miejscowego jakim jest uchwała
nr XLVIII/398/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 23 listopada 2009r. zawierają szereg
nakazów i zakazów odnoszących się do umiejscowienia budynków związanych z
prowadzeniem przedmiotowej działalności.
Jak powszechnie wiadomo schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez BESKID
ŻYWIEC, sp. z o.o. mieści się w całości na terenie miasta Żywca, a przedmiotowa spółka nie
prowadzi żadnych innych schronisk.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż podnoszony przez Stowarzyszenie stan
faktyczny polegający na przyjęciu bezdomnych zwierząt spoza terenu gminy Żywiec nie jest
prowadzeniem schroniska, a odnosi się jedynie do pochodzenia zwierząt przyjmowanych do
schroniska. Należy podkreślić, iż ustawodawca wyraźnie precyzuje, iż schroniskiem dla
zwierząt jest miejsce, w którym bezdomne zwierzęta znajdą schronienie, wyżywienie oraz
zostaną podjęte działania w celu ochrony ich zdrowia i życia.
W związku z powyższym zarzut podniesiony przez Stowarzyszenie nie zasługuje
na uwzględnienie, ponieważ ustalony stan faktyczny nie daje podstaw do przyjęcia, że doszło
do naruszania przez prowadzącego działalność warunków zezwolenia i związanych z tym
tematem regulacji prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji śluzy stronie odwalanie w terminie 14 dni do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Bialej wniesione za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żywca.

Otrzymują:
*\) Stowarzyszenie Obrona Zwierzą,t.Tr/

28 - 300 Jędrzejów, ul. 11 Listopad;
2. Beskid Sp. z o.o.

34 - 300 Żywiec, ul. Kabaty 2
3. Wydz. lOŚa/a.
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