
Uchwała Nr 16/ll/2010
Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 13 grudnia 2010r.

W sprawie: ustalenia szczegÓłowych wymagań jakie powinien spełniaÓ
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami' prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie ań' 40 ust.'l ustawy z dnia 8 marca 'lg90 r. o samoŻądzie gminnym (Dz'U'
z 2001 r' Nr 142, poz. 1591 z pÓŹniejszYmi zmianami) i ań. 7 ust-3 ustawy z dnia 13 wŻeśnia 1996 r'
o utrzymaniu czystości i porządku W gmjnach (tekstjednolity : Dz- U' 2005 r. Nr 236 poz. 2008) Rada
Miejska Sierpca uchwa|a, co następuje:

s1
Niniejsza uchwala ustala wymagania jakie powinni Spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także gnebowisk i spalarni zwłok
zwiezęcych i ich części.

s2
'l . Pzedsiębiorca ubiegający Się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony pzed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące
wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transpońowania
bezdomnych zwieząt' w iym:
a) posiadać atestowane uządzenia iśrodki, przy pomocy których zwierŻęta będą

wyłapywane lub obezwładniane, nie mogą stwarzać zagroŻenia dla ich życia,
zdrowia,

b) posiadać samochód dostawczy lub cięzarowy przystosowany do transpońu
zwierzą|, który posiada :

. odpowiednią powierzchnię i kubaturę (pzestrzeń) umożliwiającą ustawienje
metalowych co najmniej dwóch klatek, odpowiadających wielkością średniej
wielkości zwiezęcia, w sposÓb uniemożliwiający pzesuwanie się klatek
w czasie transpońu oraz zapewniający prawidłową wentylację,. zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwieząt pzed
wpływami atmosferycznymi,

. podłogę z odpowiednią nawiezchnią zapewniającą przyczepność kończyn
oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;

2) zapewnić w razie potŻeby pomoc lekarsko-weterynaryjną
3) posiadać tytuł prawny do miejsca pzetzymywania wyłapanych zwierząt przed

pzewiezieniem ich do schroniska;
4) posiadać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do

wyłapywania i obezwładniania 
^irierząt 

w tym rÓWniez W zakresie BHP;
5) posiadaó umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do

odbioru zwierząt Wyłapanych z pzedsiębiorą prowadzącym schronisko dla
zwieŻąt;

2' Powyzsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi
dokumentami.



3. Dokumentami, o których mowa W ust. 2 sąW szczególnoŚci:
1) zaświadczenie o Wpisie W ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego

Rejestru Sądowego,
2) dokument potwierdzający własność lub umowa kupna-spzedaży, najmu lub faktura

potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa W ust. 1 pkt 1,
3) umowa o staĘ współpracy z Weterynarzem
4) umowa o świadczeniu usług, jeżeli takowe były świadczone pzez pzedsiębiorcę w

innej gminie przed złoŹeniem wniosku o Wydanie zezwolenia w zakresie ochrony
pzed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwieząt,
a także gŻ ebowisk,

5) dokument potwierdzający własność nieruchomości lub umowa najmu, dzieżawy
nieruchomości o którym mowa W ust. 'l pkt 3.

s3'l. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
W zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać
następujące wymagania:

'l) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych złłieząt,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma byc
działalność, o któĘ mowa w pkt 'l,
posiadaĆ samochód przystosowany do przewozu zwierząt,

posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwieŻąt lub inny stosowny dokument
wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22003 r. Nr 207, poz.2016zezm.),

4) prowadzić ww. działalnośc W miejscu i w sposób spełniający wymogi
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czewvca 2oo4 r' w
sprawie wymogóW weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwieząt ( Dz.U.
z 2004 r. Nr. 158, poz. '1657 ) a w szczególności ;
a) teren na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwieŻąt powinien byÓ

oddalony o co najmniej '150 m od terenów zabudowy mieszkaniowej i obiektów
użytecznoŚci publicznej oraz utwardzony i ogrodzony w sposób
uniemoŻliwiający wydostawaniu się zwieŻąt na zewnątrz ,

b) w obrębie schroniska powinny zostać wydzielone pomieszczenia do
wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,

5) posiadać zgłoszenie dotyczące pzewidywanej działalności skierowane do. Powiatowego Lekaza Weterynarii .

Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi
dokumentami.

3' Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do Spalania zwłok zwieząt, wówczas
powinien przedłoŻyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub
przedstawić pisemne ośWiadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalnoŚć w zakresie zbierania, pŻechowywania,
operowania, przetwarzania, Wykorzystywania lub usuwania ubocznych produKóW
zwierzęcych.

4' $ 2 ust. 3 Stosuje się odpowiednio.

s4
1' Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

W zakresie prowadzenia grzebowisk i spalami zwłok zwierzęcych i ich części
powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadaÓ zarejestrowaną działalnoŚć gospodarczą w zakresie prowadzenia
gŻebowisk i spalarni zltłok ntierzęcych i ich części,

2)
3)



2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma byó działalność, o której
mowawpktl,

3) posiadaÓ pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument Wymagany
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym'
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwieŻęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwiezęcych iich części przed

zagrzebaniem,
7) posiadac urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwieŻęcych

i ich części.
2. Poryższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi

dokumentami.
3. Jeśli pŻedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok

zwierzęcych lub piecem do spalania zwłok zwierzęcych wówczas powinien przedłożyć
stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub pzedstawić pisemne
oświadczenie o gotowoŚci do odbioru zwłok zwiezęcych pzez pzedsiębiorcę
prowadzącego działalność W zakresie zbierania, pzechowylvania, operowania,
przetwarzania, wykorzystywanla lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

4. $ 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

s5
Lokalizacja schronisk dla zwierząt oraz grzebowisk i spalami zwłok zwierzęcych i ich części
musi spełniać wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestzennego Gminy
Miasto Sierpc oraz przepisów szczególnych.

s6
Wymagania ustalone w uchwale nie uchybiają innym wymaganiom wynikającym
z odrębnych pŻepisów prawa, które pŻedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj
podejmowanej działalności popŻez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń itp.

s7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca.

s8
1 ' Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Uzędowym Województwa

Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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