WÓJT G M I N Y
Brąszewice
pow. sieradzki

Brąszewice, dnia

2010 -09' O 7

Znak: G-7080/1/2009/2010

DECYZJA
Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana
Longina Siemińskiego - właściciela firmy Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z siedzibą
w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz hotelowania
bezdomnych zwierząt zezwalam
Panu Longinowi Siemińskiemu - właścicielowi firmy Hotel dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami tj.:
1. Wyłapywanie bezpańskich i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brąszewice
2. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, położonego we wsi Wojtyszki 18
na nieruchomości oznaczonej numerem działki 47/1 o pow. 3,8741 ha.
I. Prowadzący ww. działalność zobowiązany jest do:
1. Prowadzenia działalności zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XLIV/186/10
Rady Gminy Brąszewice z dnia 29 kwietnia 201 Or., w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
a w szczególności:
a) wychwytywania z terenu gminy Brąszewice bezdomnych zwierząt i przetransportowania ich do schroniska,
b) zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku wyżywienia i opieki lekarsko weterynaryjnej,
c) utrzymywania obiektu schroniska w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
d) prowadzenia na bieżąco dokumentacji wyłapanych zwierząt potwierdzającej miejsce,
czas schwytania i transportu zwierząt do schroniska.
e) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przekazywania padłych zwierząt do specjalistycznych zakładów utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Prowadzenia działalności będącej przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
3. Udostępniania dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Brąszewice
posiadającym imienne upoważnienie Wójta Gminy do przeprowadzenia kontroli.
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II. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
1. Dysponowanie pojazdami przystosowanymi do przewozu zwierząt, spełniającymi
wymagania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.
Dz.U. z 2003r. Nr 106, póz. 1002 z późn. zm.), które powinny być myte i dezynfekowane
po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania.
2. Dysponowanie atestowanym sprzętem do wyłapywania i obezwładniania zwierząt.
3. Dysponowanie odpowiednimi urządzeniami technicznymi oraz pomieszczeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, w szczególności takiego rodzaju jak:
a/ klatka pułapka
b/ klatka do transportu
c/ lasso
d/ nosze
e/ boksy do przetrzymywania zwierząt
f/ gabinet zabiegowy
Wnioskodawca obowiązany jest posiadać i przedstawić w razie potrzeby dokumentację
potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub korzystania z usług
podmiotów świadczących takie usługi.
III. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony tj. do dnia 30.08.2013r.
IV. Zastrzega się możliwość zmiany lub uchylenia niniejszej decyzji w przypadku naruszenia
przez prowadzącego działalność warunków określonych w niniejszym zezwoleniu, a przede
wszystkim w przypadku naruszenia przepisów powołanej wyżej ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt, przepisów dotyczących ochrony środowiska a także ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z
2005r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.) oraz możliwość nałożenia dodatkowych obowiązków,
jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska bądź zdrowia ludzi.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 powołanej wyżej ustawy z dnia 13 września 1996 roku
0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...), wygaśnięcie bądź cofnięcie zezwolenia
nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących
wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
V. Wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu przedsiębiorca zobowiązany jest
niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy.
UZASADNIENIE
Pan Longin Siemiński, właściciel firmy Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego z
siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
hotelowania bezdomnych zwierząt. Złożony wniosek spełnia wymogi określone w art.8 ust. l
1 la ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236, póz. 2008 z późn. zm.).
Z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, że posiada tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność, a ponadto
dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi oraz pomieszczeniami, co wskazuje na
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terenie Gminy Brąszewice.
W związku z powyższym uznano, iż zachodzą przesłanki do udzielenia zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie określonym na wstępie.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Brąszewice w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłata skarbowa została pobrana w wysokości 164 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery) za
wydanie zezwolenia zgodnie z pkt. 44 ppkt. 2 i pkt.45 cz.III załącznika do ustawy z dnia 16.11 .2006r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, póz. 1635 z póz. zm.).

Otrzymują:
l . Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
ul. Kosodrzewiny 56 lok.2
92-4 1 1 Łódź
Wójt Gminy Brqszewice

Decyzja niniejsza

uprawomocniła ale,
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