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Odpowiadajac na Pana interpelacjag w sprawie hotelu dla zwierzat przy ul. Mydlnickiej
w Krakowie, przekazana przez Pana Artura Buszka, Wiceprzewodniczacego Rady Miasta
Krakowa 7 wrzeénia 2022 r., uprzejmie informujg, 2e prowadzenie hotelu dla zwierzat oparte
jest na zgtoszeniu i prowadzeniu dziatalnoéci gospodarczej. Dziatalnoéé ta nie stanowi
dziatalnoéci nadzorowanej w rozumieniu przepiséw art. 5 ust. 1 W zwiazku z art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu choréb zakaz'nych zwierzqt
(tekstjednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z péin. zm.). Urzad Miasta Krakowa poza przyjeciem
oéwiadczenia 0 prowadzeniu dziatalnosici gospodarczej nie posiada uprawniefi kontrolnych
w opisanym przez Pana Radnego zakresie. Podmiotem posiadajacym uprawnienia kontrolne
w zakresie ochrony zwierzat jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie, ktéry zgodnie
2 art. 34a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r.
poz. 572) sprawuje nadzér nad przestrzeganiem przepiséw ustawy. Wszelkie zgtoszenia
W powyiszym zakresie sa przekazywane do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kra kowie.

Osoby, ktére korzystaja z tego rodzaju ustug, a maja zastrzeienia co do sposobu ich
vvykonania moga takie dochodzié samodzielnie swoich praw na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekstjednolity Dz. U. 2 2022 r., poz. 1360 z péin. zm.).
Natomiast jeéli wtaéciciele, ktérzy oddali swoje psy pod opieke, maja uzasadnione podejrzenia,
2e na terenie hotelu dochodzi do zngcania sia nad zwierzatami, powinni 0 tym fakcie
zawiadomié Policjg. Zgodnie z przepisami usta\/vy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt
znecanie sig nad zwierzetami stanowi przestr-gpstwo.

Uprzejmie informuje, Ze Strai Miejska Miasta Krakowa Oddziat II Krowodrza prowadzi
ponadto, w oparciu 0 zgtoszenia i zeznania éwiadkéw, dwa postgpowania wyjaéniajace
w sprawach 0 wykroczenia, ktére dotycza zaktécenia spoczynku nocnego przez gtoéno
szczekajace psy na terenie hotelu przy ul. Mydlnickiej 73, tj. 0 czyn okreélony w art. 10 ust 2a
ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. 0 utrzymaniu czystos'ci i porzqdku w gminach (tekst jednolityz



Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z péin. zm.) W zwiazku 2 art. 31 ust. 1 pkt. 1 uchWa’ry
nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 Wrzeénia 2020 r. W sprawie Regulaminu
utrzymania czystos'ci i porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakéw. W sytuacji, gdy zebrany W toku
czynnoéci Wyjaéniajacych materiat dowodovvy okaie sig Wystarczajacy, Strai Miejska skieruje
Wobec sprawcéw wykroczeri wnioski 0 ukaranie do sadu.

\\

‘\

\\.
\\

PI ZYD.. MIAST/\ KRAKOWA

/‘/Iqjcrhr SN

Otrzymuja:
1. Adresat
. Wydziat Ksztattowania Srodowiska
. Strai Miejska Miasta Krakowa
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