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Projekt

z dnia  11 sierpnia 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.  1591  z póź.  zm.  )  w związku  z art.  7 ust.  3 ustawy  z dnia  13  września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla 
bezdomnych zwierząt. 

2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wymagania,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o udzielenie  zezwolenia  w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały

załącznik nr 1

Zalacznik1.docx

Załącznik nr 2 do Uchwały

załącznik nr 2
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						Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………………….

						z dnia ………………………………………………………….





Wymagania, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami



1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien:

a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

b) dysponować urządzeniami niezbędnymi do wyłapywania zwierząt, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani powodować cierpień,

c) dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt,

d) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom opieki lekarsko – weterynaryjnej, 

e) dysponować odpowiednio przeszkolonym personelem,

f) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,

g) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych  dla środka transportu zwierząt  zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z póź. zm.)

h) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych.

2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca powinie udokumentować poprzez dołączenie oryginałów dokumentów lub ich potwierdzonych kopii.

3. Nie udziela się zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie:

a) przeciwko środowisku, o których mowa w art. 181 – 188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.),

b) przeciwko ochronie zwierząt, o których mowa w art. 35, art. 37 – art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.),

c) przeciwko ochronie przyrody, o których mowa w art. 127, art. 128, art.  131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)











							Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ………..

							z dnia ……………………………..



Wymagania, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt





1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien:

a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,

b) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której będzie prowadzić wnioskowaną działalność,

c) dysponować pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt, spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz,. 1342 z póź. zm.) 

d) dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt,

e) dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych oraz zapewniać dalsze – zgodne z prawem – postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi ( umowa z uprawnionym podmiotem),

f) dysponować odpowiednio przeszkolonym personelem,

g) posiadać:

· decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych,

· posiadać zgłoszenie zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych,

2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca powinie udokumentować poprzez dołączenie oryginałów dokumentów lub ich potwierdzonych kopii.

3. Nie udziela się zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną skazanemu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie:

a) przeciwko środowisku, o których mowa w art. 181 – 188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.),

b) przeciwko ochronie zwierząt, o których mowa w art. 35, art. 37 – art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zm.),

c) przeciwko ochronie przyrody, o których mowa w art. 127, art. 128, art.  131 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)









