RADAGMLNY

UCHWALA NR XLVI/209/2014
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYN

GOLUB-DOBRZYN
zdnia 19 Iutego2014 r.
w sprawie okreslenia wymagah jakie powinien spetnic przedsi^biorca ubiegaja.cy si? o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci wzakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz^tami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzajt, a takze grzebowisk i spalania zwtok
zwierz^cych i ich cz^sci
Na podstawieart. 7 ust. 3 ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza.dku
w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 oraz 1593) uchwala si?, co nast?puje:
§1.Okresla si? wymagania, jakie powinien spetnic przedsi?biorca ubiegaja^cy si? o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Golub-Dobrzyh dziatalnosci w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierz?tami, stanowia.ce zata_cznik Nr 1 do niniejszej uchwaty;
2) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzaj, stanowia.ce zata.cznik Nr 2 do niniejszej uchwaty;
3) prowadzenie grzebowisk zwtok zwierzecych i ich cz?sci, stanowia.ce zata^cznik Nr 3 do niniejszej
uchwaty;
4) prowadzenie spalarni zwtok zwierzecych i ich czesci, stanowia.ce zata.cznik Nr 4 do niniejszej
uchwaty.
§ 2. Wymagania okreslone w niniejszej uchwale nie zwalniaja. przedsi^biorcy z obowia.zku spetnienia
innych wymagari wynikaja^cych z odr^bnych przepisow prawa.
§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Golub-Dobrzyn.
§4. Uchwata wchodzi wzycie po uptywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty NrXLVI/209/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyh
zdnia 19 Iutego2014 r.

Wymagania jakie powinien spelniac przedsi?biorca ubiegaja_cy si? o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Golub-Dobrzyh dzialalnosci wzakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierz^tami.
1. Przedsi^biorca ubiegaja^cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci wzakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierz?tami powinien spetniac nast?puj^ce wymagania:
1) posiadac zarejestrowana^ dziatalnosc gospodarcza^ wzakresie
zwierz?tami;

ochrony

przed

bezdomnymi

2) miec zawarta, umow? z podmiotem prowadza^cym schronisko dla zwierzat gwarantuja_ca^ odbior
wytapanych zwierzat lub pisemne oswiadczenie tego podmiotu o gotowosci do odbioru zwierzat
wytapanych;
3) miec zawarta^ umow§ o wspotpracy z lekarzem weterynarii obejmuja^ca^ przedmiot prowadzonej
dziatalnosci;
4) miec zawarta, umow? obejmujcica^ gotowosc do odbioru zwtok zwierzecych przez podmiot zajmujacy
si? unieszkodliwianiem zwtok zwierz^cych;
5) dysponowac miejscem do przetrzymywania wytapanych zwierzat, do czasu przewiezienia ich do
schroniska;
6) dysponowac srodkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierzat zgodnie z wymogami
okreslonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzaj (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z pozn. zm.) dopuszczonym decyzja^ wtasciwego powiatowego lekarza weterynarii;
7) dysponowac specjalistycznym sprz^tem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierzat,
niestwarzaja^cym zagrozenia dla ich zycia, zdrowia i niezadaja_cym im cierpienia, zgodnie
z wymogami wynikaja^cymi z rozporzajdzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 26
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunkow wytapywania bezdomnych zwierzaj (Dz. U. z 1998 r. Nr
116, poz. 753).
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Zatacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XLVI/209/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyh
zdnia 19 lutego 2014 r.

Wymagania jakie powinien spelniac przedsi$biorca ubiegajqcy si? o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Golub-Dobrzyh dziatalnosci wzakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierzaj:.
1. Przedsi^biorca ubiegaja^cy si§ o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzaj powinien spelniac nast§puja_ce wymagania:
1) miec zarejestrowana^ dziatalnosc gospodarcza^ wzakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierzqt;
2) dysponowac terenem, na ktorym prowadzona b§dzie dziatalnosc obj§ta zezwoleniem;
3) posiadac decyzj? powiatowego lekarza weterynarii nadajqca^ weterynaryjny numer identyfikacyjny,
zgodnie z ustawa^ z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierzaj: oraz zwalczaniu chorob
zakaznych zwierza_t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z pozn. zm.);
4) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierzaj, obiekty, pomieszczenia oraz wyposazenie musza^
bye zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporza^dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegotowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dla zwierza.t (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);
5) dysponowac srodkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierzq.t zgodnie z wymogami
okreslonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z pozn. zm.) dopuszczonym decyzja^ wtasciwego powiatowego lekarza weterynarii;
6) dysponowac urza_dzeniami do gromadzenia odchodow zwierz^cych;
7) dysponowac atestowanymi srodkami do obezwtadniania i wytapywania zwierza^t w sposob
niepowoduja^cy zagrozenia dla ich zycia i zdrowia, ani niezadaja^cy im cierpienia;
8) posiadac chtodni^ do czasowego przechowywania zwtok zwierz^cych, w przypadku braku chtodni do
czasowego przechowywania zwtok zwierz^cych nalezy miec zawarta^ umow? gwarantuja^ca^ odbior
zwtok zwierz^cych przez podmioty uprawnione do przewozu zwtok zwierz^cych, utylizacji lub
prowadzenia grzebowisk;
9) miec zawarta. umow? z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwtok zwierz^cych, utylizacji lub
prowadzenia grzebowisk albo posiadac uprawnienia do wykonywania tych czynnosci.
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Zatacznik Nr 3 do Uchwaty Nr XLVI/209/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyri
zdnia 19 Iutego2014 r.

Wymagania jakie powinien spelniac przedsi^biorca ubiegaja^cy si? o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Golub-Dobrzyh dziatalnosci wzakresie prowadzenia grzebowisk
zwtok zwierzQcych i ich cz?sci.
1. Przedsi^biorca ubiegaja^cy sie. o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci wzakresie
prowadzenia grzebowisk zwtok zwierz^cych i ich cz^sci powinien spetniac nast^pujqce wymagania:
1) posiadac zarejestrowana_ dziatalnosc gospodarcza. wzakresie prowadzenia grzebowisk zwtok
zwierz^cych i ich cz^sci;
2) dysponowac terenem, na ktorym prowadzona b^dzie dziatalnosc obj^ta zezwoleniem;
3) teren na ktorym b^dzie prowadzona dziatalnosc musi bye ogrodzony i zabezpieczony przed
dost?pem osob postronnych;
4) posiadac decyzj? powiatowego lekarza weterynarii zezwalaja^ na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie grzebowisk zwtok zwierz^cych i ich cz?sci, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2008 r. Nr
213 poz. 1342 z pozn. zm.), stwierdzaja^ spetnienie wymagah weterynaryjnych okreslonych
przepisami Unii Europejskiej, ustanawiaja^cymi przepisy sanitarne dotycza^ce produktow ubocznych
pochodzenia zwierz^cego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi;
5) posiadac obiekty i srodki techniczne niezb^dne do wtasciwego prowadzenia dziatalnosci,
a w szczegolnosci:
a) chtodni? do czasowego przetrzymywania zwtok zwierz^cych i ich cz^sci,
b) miejsce do magazynowania srodkow do dezynfekcji,
c) srodki niezb^dne do dezynfekcji zwtok zwierz^cych i ich cz^sci przed ich zagrzebaniem,
d) narzf dzia i srodki techniczne umozliwiaja^ce grzebanie zwtok zwierz^cych i ich cz^sci,
e) srodek transportu przystosowany do przewozu zwtok zwierz^cych i ich cz?sci zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z pozn.
zm.) dopuszczonym decyzja^ powiatowego lekarza weterynarii.
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Zatacznik Nr 4 do Uchwaty Nr XLVI/209/2014
Rady Gminy Golub-Dobrzyri
zdnia 19 Iutego2014 r.

Wymagania jakie powinien spetniac przedsi?biorca ubiegajqcy si? o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Golub-Dobrzyri dzialalnosci w zakresie prowadzenia spalarni
zwtok zwierz$cych i ich cz?sci
1. Przedsi?biorca ubiegaja^cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
prowadzenia spalarni zwtok zwierz^cych i ich cz?sci powinien spetniac nast^pujqce wymagania:
1) posiadac zarejestrowana_ dziatalnosc gospodarcza, w zakresie prowadzenia spalarni zwtok
zwierz^cych i ich cz?sci;
2) dysponowac terenem, na ktorym prowadzona b§dzie ww. dziatalnosc;
3) teren na ktorym b?dzie prowadzona dziatalnosc musi bye ogrodzony i zabezpieczony przed
dost^pem osob postronnych;
4) posiadac decyzj? powiatowego lekarza weterynarii zezwalaja_ca^ na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie grzebowisk zwtok zwierz^cych i ich cz?sci, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzaj oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierza^t (Dz. U. z 2008 r. Nr
213 poz. 1342 z pozn. zm.), stwierdzajqca^ spetnienie wymagah weterynaryjnych okreslonych
przepisami Unii Europejskiej, ustanawiaja_cymi przepisy sanitarne dotycza_ce produktow ubocznych
pochodzenia zwierz^cego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi;
5) posiadac obiekty i srodki techniczne niezb^dne do wtasciwego prowadzenia dziatalnosci, a w
szczegolnosci:
a) chtodni^ do czasowego przetrzymywania zwtok zwierz^cych i ich cz^sci,
b) urza,dzenia do spalania zwtok zwierz?cych i ich cz^sci, ktore musza_ spetniac wymagania
okreslone w obowia.zuja^cych przepisach w tym zakresie, znajdowac si? pod odpowiednim
nadzorem technicznym oraz dotrzymywac standardow emisyjnych,
c) miejsce do magazynowania odpadow powstaja^cych w procesie spalania,
d) srodek transportu przystosowany do przewozu zwtok zwierz^cych i ich cz?sci zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierza_t oraz zwalczaniu chor6b zakaznych zwierzgt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z pozn.
zm.) dopuszczonym decyzjq Powiatowego Lekarza Weterynarii;
6) miec zawarta^ umow? gwarantuja^ca_ odbior odpadow powstatych w procesie spalania przez
wyspecjalizowany podmiot.
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