UCHWALA NR XIXl16112013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac przedsi~biorca
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierz~tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz~t,
a taMe grzebowisk, spalarni zwlok zwierz~cych i ich cz~sci na terenie gminy Sochocin.
ubiegaj~cy si~ 0

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 samorzq.dzie grninnyrn
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzyrnaniu czystosci i porzq.dku w grninach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391
z p6zn. zm.) Rada Grniny Sochocin uchwala, co nast~puje:

§ 1. Okresla si~ wymagania, jakie powinien spelniae przedsi~biorca ubiegajq.cy si~
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdornnymi
zwierz~tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzq.t, a true grzebowisk, spalarni zwlok
zwierz~cych i ich cz~sci na terenie grniny Sochocin.
§ 2. Przedsi~biorca ubiegajq.cy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz~tarni powinien spelniae nastypujq.ce wyrnagania:
1) rniee zarejestrowanq. dzialalnose gospodarczq, w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierz~tami;

2) posiadae umowq. ze schroniskiern na przyjrnowanie bezdomnych zwierzq.t lub posiadae
pisernne oswiadczenie 0 gotowosci do przyj~cia bezdomnych zwierzq.t przez schronisko;
3) posiadae tytul prawny do dysponowania nieruchomosciq. WYPosaZonq. w obiekty budowlane
odpowiednie do zakresu planowanej dzialalnosci, w tym rniejsca (terenu) przetrzymywania
wylapanych zwierzq,t przed przewiezieniern ich do schroniska;
4) posiadac urzq.dzenia i srodki do wylapywania i obezwladniania zwierzq.t, kt6re nie rnogq.
stwarzae zagrozenia dla ich zycia i zdrowia ani zadawac irn cierpienia;
5) posiadac pojazd do przewozu zwierzq,t:
a) pojazd powinien bye zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz winien posiadae
aktualne badania techniczne;
b) pojazd powinien bye przystosowany do przewozu zwierzq.t zgodnie z obowiq.zujq.cyrni
przepisami;
6) zapewnie, w razie potrzeby, pornoc lekarsko weterynaryjnq.;
7) dysponowae odpowiednio wykwalifikowanyrn i przeszkolonyrn personelern, w liczbie
gwarantujq.cej stale swiadczenie uslug.

§ 3. Przedsiybiorca ubiegajq.cy siy 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzq.t powinien spelnia6 nastypujq.ce
wymagania:
1) rnlec zarejestrowanq. dzialalnose gospodarczq. w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierzq.t;
2) posiadae tytul prawny do nieruchornosci, na kt6rej prowadzona rna bye dzialalnosc, oraz
kt6ra zostala wyznaczona do tego rodzaju dzialalnosci w trybie przepis6w ustawy z dnia
27 rnarca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (Dz. U. z 2012r., poz.
647 z p6in. zm.);

3) spelniac wymagania okreslone w rozporz~dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegolowych wymagafl weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierz~t (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);
4) posiadae sprzQt i urz~dzenia niezbQdne do wlasciwego utrzymania zwierz~t przebywaj~cych
w schronisku;
5) posiadac chlodniQ do czasowego przetrzymywania zwlok zwierzQcych;
6) zapewnic opiekQ weterynaryjn~;
7) posiadac weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany decyzj~ powiatowego lekarza
weterynarii w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zwier~t oraz zwa1czaniu
chorob zakainych zwierz~t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z pozn. zm.);
8) dysponowae wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w zakresie postQpowania ze
zwierzQtami oraz przepisow 0 ochronie zwier~t.

§ 4. PrzedsiQbiorca ubiegaj~cy siQ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwlok zwierzQcych i ich cZQsci powinien spelniac
nastQPuj~ce wymagania:
1) miec zarejestrowan~ dzialalnose gospodarc~ w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwlok zwierzQcych i ich cZQsci;
2) posiadac tytul prawny do nieruchomosci, na ktorej prowadzona ma bye dzialalnosc, oraz
ktora zostala wyznaczona do tego rodzaju dzialalnosci w trybie przepisow ustawy z dnia
27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20l2r., poz.
647 z p6m. zm.);
3) prowadzie dzialalnosc na terenie ogrodzonym spelniaj~cym wymagania lokalizacyjne,
zdrowotne, higieniczne, sanitame, organizacyjne i techniczne gwarantuj~ce bezpieczenstwo
oraz wlaSciwe warunki sanitarno - higieniczne;
4) posiadac srodki niezbQdne do dezynfekcji zwlok zwierzQcych i ich cZQsci przed
zagrzebaniem;
5) posiadac chlodniQ do czasowego przetrzymywania zwlok zwierzQcych;
6) posiadac urz~dzenia i srodki techniczne umozliwiaj~ce grzebanie i spalanie zwlok
zwierzQcych i ich cZQsci;
7) dysponowac srodkami do przechowywania b~dz gromadzenia odpadow powstalych
w procesie spalania lub posiadae umoWQ (oswiadczenie) gwarantuj~c~ gotowosc odbioru
tych odpadow.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza siQ Wojtowi Gminy.
§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
UrzQdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAL Y NR XIXl16112013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie okreslenia wymagaii, jakie powinien spelniac przedsi~biorca
ubiegaj~cy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierz~tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz~t,
a takZe grzebowisk, spalarni zwlok zwierz~cych i ich cz~sci na terenie gminy Sochocin.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

° utrzyrnaniu czystosci i porz~dku

w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z porn. zm.) Rada Grniny okresla, w drodze uchwaly,
wyrnagania, jakie powinien spelniac przedsiybiorca

ubiegaj~cy

siy

° uzyskanie

zezwolenia

w zakresie ochrony przed bezdornnyrni zwierzytami, prowadzenia schronisk dla bezdornnych
zwierz~t,

a takZe grzebowisk, spalarni zwlok zwierzycych i ich czysci.

Niniejszy projekt uchwaly okresla wyrnogi, jakie rna spelnic przedsiybiorca w celu
prowadzenia dzialalnosci nie
zagraZaj~cej

W

stwarzaj~cej

zagrozen sanitarnych,

srodowiskowych, a takZe nie

zyciu i zdrowiu bezdornnych zwierz~t.

zwi~u

z powyzszyrn, w celu realizacji

obowi~ku

ustawowego, przedkladam projekt

uchwaly w przedrniotowej sprawie.
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