
R A D A G M I N Y
BFDliNO UCHWALA NR

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 3 wrzesniti 2012 r.

I i '

sprawie wymagah, jakie powinni spclnic przedsie_biorey ubiegajqcy si£ o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bczdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla

)ex(Jomn;ych zwierzijt, a takze grzebowisk i spalarni zwlok zwierze_cych i ich cze_sci na terenie gminy Bedlno

.Napods tawic art. I S u s l . 2pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 (tj. Dz.U. z2001 r. Nr 142,po/. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
22'QjNV 6fc* poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, N r 2 1 4 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
po'z,f ^6$i z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr I 16, poz. 1203, 7 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
!•. N r l l 7 , p o z . 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr
180, 5oz. :1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ora/ / 201 I r. N r 2 1 , po/. 1 13, Nr 1 17, poz. 679, Nr 1 34, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) \ zwia/ku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
o utnjymaniu czystosci i porz^dku w gminach (ij. Dz.U. z2012 r. poz. 391, poz.951) Rada Gminy Bedlno uchwala,
co nabl^puje:

§ V. 1.. Przedsi?biorca ubiegaja^cy sie^ o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzetami powinien spclniac nastepujq.ce wymagania:

1) pl'owadzic zarcjestrowanq. dzialalnosc gospodarczti w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami;

2J posiadae tytul prawny do dysponowania nieruchomosci^, na ktorej sa^ zlokalizowane obiekty do czasovvego
przetrzymywynia zwierzaj: i baza transportowa;

3) pbsiadac pozwolenie na uzylkowanie obiektu lub inny slosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z j d h i a . 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanc;

"• I ! . . ': '
| , • . .

4.) pbsiadac atestowanc urzq.dzenia i srodki nic stwarzaja.ee zagrozenia dla zycie i zdrowia zwierza_t ani nie
zadajq.ee im cierpienia, przy pomocy ktorych be.da. wylapywane i w razie potrzeby poskramiane;

5) ppsiadac oznakowany w sposob trwaly i widoczny, pozwalaj^cy na identylTkacj^ przedsi?biorcy samochodo\vy
srodek transportn umozliwiaja^cy przewozonym zwierz^tom dogodne warnnki, w lym w szczegolnosci:

i ! i ,
srodek transportu zwierza^t powinien spetniac warunki utrzymania odpowicdniej temperatury, wentylacji,
przestrzcni oraz naturalnej pozyeji,

b) mijizliwose prawidlowego niokowania, uzywane uwi^zi nie mogt\c zwierz^tom lezenia i wstawania
podczas transportu,

c) podlbga pojazdu uzywanego do transportu powinna mice nawierzchni? zapewniaja_ca, przyczepnosc koiiczyn
oriiZiVJniozliwiaja^c^ utrzymanic higicny;

6) ppsiadac decyzJQ Powiatowego Lckarza Weterynarii stwicrdzaja_ca, spclnicnie wymagan wcteiynaryjnych
o.j<reslonych dla srodka transportu zwierza^t;

7) ppijada'c obiekty do czasowego przetrzymywania wytapanych zwievzat chronia.ce je przed zimnem, upalami
i ojpadami atmosfcrycznymi, z dostqpem do swiatla dzicnnego;

8) Z;jipownic w razic potrzeby opicki^ wetei-ynaryjna^

9) ppsiadac odpowiednie zasoby ludzkie, rzcczowc i organizacyjnc umozliwiaj^cc:

a' eodzicnnc karmicnic zwierzaj:,

b) na ezyte'utrzymanie czystosei i porzqdku w obiektach do czasowego przetrzymywania zwierzaj:,

c) pufwadzenie wykazu zwierza^t wylapanych;

10) b:a:pe\vnie w razie potrzeby odbior zwlok zwierzaj: przez pi-zedsi?biorc? prowadza^cego dzialalnosc w zakresie
odbioru i unieszkodliwiania zwlok zwierz^cych i ich czi^sci.
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. Przcdsic_biorca ubiegajqcy sie_ o uzyskanie zczwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
;nia schronisk dla bezdomnych zwierza^t powinien spelniac nast?puja^cc wymagania:

1) prbwadzic zarejestrowana_ dzialalnosc gospodarcza^ w zakresie prowadzcnia schronisk dla bezdomnych

2) posiadae tytul prawny do terenu, na ktorym prowadzona ma bye dzialalnosc., o ktorej mowa w pkt 1;
' ' " ' • ' , 1 ! "
3) pqsiadac pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
: [ 2 driiia 7 Hpca 1994 r. - Prawo budowlane;

4) posla'da'c odpowiednic wyposazcnic schroniska, iimozliwiaj^ce nalezyte utrzymywanie zwierza^t, a w
sizczeigcrlnosci:

aj)'ur2:a.dzenia do przygotowywania i przechowywania pozywienia dla zwierzat,
- ; j 1 Mi

b) naczyhia lub urz£|.dzenia do karmicnia zwierzq.1,

c) chjtodijiie lub urzqdzcnia chlodnicze do przetrzymywania padlych zwierzaj:,
I i 'd) urza^dtcnie do clektroniczncj identyfikacji zwierzaj:;

5) rjqsiadac odpowiedme zasoby ludzkie, rzeczowe i organizacyjnc umozliwiaJEj.ee:

i :a) codzlenne karmienie zwierza_L,

b) na'lfizyte utrzymanic czystosei i porza^dku w obiektach schroniska,

c) prowadzenie wykazu zwierza_t przebywajajsych w schronisku, w sposob okreslony w odr?bnych przepisach,

d) zapewnienie opieki wetei"ynai"yjnej zwierz^tom przebywajq.cym w schroniska;

6) pjosiildac zapewnienie odbiom zwlok zwierz^cych przez przedsi^biorc? prowadza_cego dzialalnosc wzakresie
i unieszkodliwiania zwlok zwicrzgcych i ich cz^sci.

§3. I , . Przedsi?biorca ubiegaj^cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci wzakresie
prowiadzenJa grzebowisk i spalarni zwlok zwierz^cyeh i ich cz^sci powinien spehiiac nast?puJ£\.ce wymagania:

1) prowadzic zarejestrowan^ dzialalnosc gospodarcza, w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwlok
i ich cz^sci;

2) -rJosiiidac tytul prawny do terenu, na ktorym prowadzona ma bye dzialalnosc, o ktorej mowa w pkt 1;

3):p!Qsiadac pozwolenie na uzytkowanie obicktu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
z; dnija 7-lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

i • 1 '
4) prpwadzic dzialalnosc w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dost^pem osob postronnych;

5).posiadac urz^dzenia i srodki techniczne umozliwiaj^ce spalanie zwlok zwierz^cych i ich cz^sci;

6) pqsiadaq narz^dzia i srodki niezbqxlne do grzebania zwfok zwierz^cych i ich cz^sci;

7):zapewnic prowadzenie rejestm i przechowywanie dokumentacji zawieraj^cej informacje o gatunkach
ilpochodzeniu padlych zwierza_t;

:j i . I
8) pjpsiadac pojazd przystosowany do transpoitu zwlok zwicrzQcych i ich czQsci, w przypadku prowadzenia

cjzialialnosci zwia^zanej z ich odbiorem;

9)irJdsiadac chlodni? do czasowego przetrzymywania zwlok zwierz^cych i ich cz^sci oraz srodki niezb^dne do
dezynfekcji zwlok zwierz^cych i ich czgsci przed zagrzcbanicm.

1 j f ' :..'
.§ 4. Wy Iceman ic uchwaly powierza sii^ Wojtowi Gminy Bcdlno.

: -§. 5, Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzi^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Nie wnosz^ uwag ao do zgodnoSci
z obowl^zuj^cymi przepisami

t

PRZEWOD
RADYGM
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