












BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie

Nasielsk, 26.11.2009r.

ROS.6134-54/2/09

Decyzja

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), w związku art. 7 ust.
l pkt. 4 i ust.6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 póz. 2008 z późn. zm.), na podstawie rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. z 2004r. Nr 158, póz. 1657) oraz na podstawie uchwały Nr XL/289/09 Rady

Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009r.w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, po rozpatrzeniu
wniosku Fundacji „ Centrum Ochrony Środowiska", ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk

Orzekam

1. Udzielić zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska
dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Chrcynno 142, Gmina Nasielsk, działka
Nr ewidencyjny 353/1, dla Fundacji „ Centrum Ochrony Środowiska",
ul. Dąbrowskiego 18, 05-l90 Nasielsk

2. Obszarem prowadzenia działalności objętej zezwoleniem jest teren Miasta i Gminy
Nasielsk.

3. Terminem podjęcia działalności objętej zezwoleniem jest 01.01.2010r.
4. Zezwolenie zostaje wydane na okres 10 lat tj. od dnia 01.01.2010r. do dnia 01.01.2020r.
5. Określam wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

1) Przedsiębiorca powinien spełniać wymagania określone w § 3 załącznika do
Uchwały Nr XL/289/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października
2009r. '

2) Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić pomoc lekarsko-weterynaryjną,
oraz dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym
personelem w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

3) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej
w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu działalności objętej
zezwoleniem na cały okres udzielenia zezwolenia.



4) Przyjmowanie zwierząt do schroniska i wydawanie do adopcji odbywać się
będzie na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami.

5) Przedsiębiorca zobowiązany zostaje do prowadzenia szczegółowej
dokumentacji działalności objętej zezwoleniem, w szczególności dotyczących
ilości przyjmowanych zwierząt, liczby padnięć i adopcji.

6) Obiekty istniejące jak i mogące powstać w przyszłości powinny zapewniać
właściwe warunki i wymogi dla prowadzenia schroniska.

7) Prowadzona powinna być odpowiednia gospodarka odpadami.
8) Prowadzony powinien być nadzór weterynaryjny przez Powiatowego Lekarza

Weterynarii.
9) Maksymalną ilość zwierząt w schronisku określa Powiatowy Lekarz

Weterynarii.
10) Przedsiębiorca powinien zapewnić opiekę weterynaryjną sprawowaną przez

lekarza weterynarii.
11) Przedsiębiorca powinien mieć zawartą urno we na odbiór zwłok zwierzęcych.
12) Przedsiębiorca zobowiązany zostaje do niezwłocznego zgłaszania do

Burmistrza Nasielska w formie pisemnej wszelkich zmian danych określonych
zezwoleniem.

6. Określam niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

1) Rzeczy ruchome, odpady i wszystkie urządzenia służące do obsługi
schroniska, powinny zostać poddane recyklingowi, zutylizowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, bądź o ile to możliwe użyte do innych celów.

2) W przypadku rozbiórki obiektów na terenie schroniska zaleca się jego
zalesienie.

3) Po zakończeniu prowadzenia działalności boksy dla zwierząt powinny zostać
rozebrane, bądź przystosowane do innych celów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 póz. 2008 z późn. zm.) zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.

W dniu 21.10.2009r. Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska" ul. Dąbrowskiego 18,
05-190 Nasielsk złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdzono że podmiot spełnia wszystkie wymagania
potrzebne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt:



1. Tytuł prawny do nieruchomości - Umowa o przekazaniu nieruchomości
w użytkowanie z dnia 12.07.2004r. zawarta z Dyrektorem Generalnym Lasów
Państwowych.

2. Pozwolenie na użytkowanie - Umowa zawarta z Lasami Państwowymi o przekazaniu
nieruchomości w użytkowanie, z dnia 12.07.2004r. w §2 zawiera wpis zezwalający na
organizowanie schronisk i zapewnianie opieki weterynaryjnej dla zwierząt w ramach
ustawy o ochronie zwierząt.

3. Miejsce prowadzenia działalności jest ogrodzone, spełnia wymagania lokalizacyjne,
zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne zabezpieczenia
gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne, określone
w przepisach prawa, szczególne z uwzględnieniem wymagań wynikających
z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, póz. 1657),

4. Podmiot spełnia wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia
działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt - posiada
decyzję powiatowego lekarza weterynarii: weterynaryjny numer identyfikacyjny
nr 14 14 34 02 nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 69, póz. 625 ze
zm.),

5. Obiekt przeznaczony na prowadzenie działalności objętej wnioskiem spełnia
wymagania sanitarno-higieniczne - na terenie obiektu znajdują się urządzenia służące
do korzystania z wody pitnej z wodociągu miejskiego, system kanalizacji wewnętrznej
służącej do oczyszczania i magazynowania ścieków, urządzenia do mycia
i dezynsekcji obiektów schroniska, miejsce przystosowane do magazynowania stałych
odchodów zwierzęcych.

6. Posiada umowę o stałej współpracy z lekarzami weterynarii:
- Lekarz wet. Pani Karolina Mroczek
- Lekarz wet. Pan Zygmunt Wasielwski

7. Dysponuje wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w zakresie opieki nad
zwierzętami.

8. Posiada umowę na odbiór oraz utylizację zwłok zwierzęcych i ich części z firmą EKO-
TRANSPORT, Krzysztof Kubicki, ul. Strzelecka 4 lok. 51, 03-433 Warszawa.

9. Posiada pojazd marki Nissan patrol o Nr rejestracyjnym WND 01JC służący do
transportu, chłodnię kontenerową do przetrzymywania karmy dla zwierząt, zamrażarki
do przetrzymywania padłych zwierząt.

10. Posiada pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych do Zakładu Utylizacji
w Chłopej Łące gm. Krasnosielc będącego własnością ELKUR sp.j. przez Firmę
EKO-TRANSPORT, Krzysztof Kubicki, ul. Strzelecka 4 lok. 51, 03-433 Warszawa

11. Posiada doprowadzoną bieżącą wodę do schroniska z wodociągu miejskiego oraz
wewnętrzny system kanalizacji umożliwiający odprowadzanie i magazynowanie
bezodpływowo odpadów płynnych i stałych do chwili ich odbioru.

12. Posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych i ścieków ze zbiorników
bezodpływowych oraz dowody odbierania powyższych nieczystości.

13. Wnioskodawca przedstawił proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i
ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności:

1) Rozbiórka boksów dla zwierząt i utylizacja powstałego gruzu lub
przystosowanie istniejących budynków dla potrzeb innego rodzaju
działalności Fundacji.



2) W przypadku rozbiórki w miejsce powstałego terenu planowane jest
posadzenie roślinności typu krzewy i drzewa leśne.

3) Rzeczy ruchome, odpady i wszystkie urządzenia służące do obsługi
schroniska zostaną poddane recyklingowi, zutylizowane zgodnie z
programem gospodarki odpadami lub wykorzystane do celów innej
działalności Fundacji.

4) W przypadku ponownej działalności z zakresu prowadzenia schroniska dla
zwierząt proponowane zabiegi nie dotyczą.

14. Wnioskodawca przedstawił informacje o technologiach stosowanych lub
przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej
wnioskiem:

1) Przyjmowanie zwierząt do schroniska i wydawanie odbywać się będzie na
podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami

2) W trakcie trwania działalności jest i będzie prowadzona nadal pełna
dokumentacja dotycząca schroniska oraz stanu zwierząt.

3) Obecnie istniejące obiekty zapewniają właściwe warunki i wymogi dla
prowadzenia schroniska.

4) Utrzymanie czystości obiektu pod względem sanitarnym i epidemiologicznym
jest wykonywane przez istniejący system oczyszczania i dezynfekcji
pomieszczeń z wykorzystaniem wody bieżącej i środków chemicznych.

5) Gospodarka odpadami jest określona i realizowana zgodnie z zatwierdzonym
przez Starostwo Powiatu Nowodworskiego programem gospodarki odpadami.

6) W celu unieszkodliwiania odpadów płynnych przewiduje się uruchomienie
zakupionej oczyszczalni ścieków.

7) Nadzór weterynaryjny jest prowadzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim.

8) Bezpośrednią opiekę weterynaryjną sprawują lekarze weterynarii na podstawie
podpisanych umów.

9) Technologie warunków wyżywienia zwierząt są wykonywane za pomocą
istniejących urządzeń.

W drodze powyższego organ stwierdził, że wnioskodawca spełnia wszelkie wymagania
określone przepisami prawa do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza
Nasielska.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 póz. 2008 z późn. zm.), jeżeli przedsiębiorca,
który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał
zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli
przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa w drodze decyzji
zezwolenie bez odszkodowania.



Zgodnie z art. 7 ust. 4 Zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli
dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie
zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 16
listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz:"U~fflr?2-25, póz. 1635).
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Otrzymują:

1. Fundacja „ Centrum Ochrony Środowiska"
ul.Dąbrowskiegol 8,
05-190 Nasielsk

2. a/a


