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ubiegrjąc)' się o
u snran ie l'r \ magań ielde powinni 'pelniac przedsiębiorc)
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;;;;;;i;-i,;ń; "dzenia schronisk dla bezdomnych
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przedsiębiorc1 ubie gaja'c!, się o uz-vskanie
Ustala się *1magania , jakie powiruri spetniać
p.'ed uezaomnymi Żwierzętani , pro\ładzenia schlonisk
i"'*"r".'l" #
'"i."'le'o"brońy
u,jo' g'"'uo*isk i spalami zwłok zwierzęcycb i ich części'
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prowadzenie dzialalności w
Przedsiebiorc' ubiegąiący się o uzl'skltnie zezwolenia na
zwierzętami powinien spełniać następującę

;'#;';;il;'p"-""i'r'"'a"^'y'i

oIaZ tlanspodowania
specjalistyczne środkiprzeznaczone r1o chu'1'tania
bezdorr ych zwierząt , w tyn] :
przy pomocy których Zwielzęta będą
o"ri"a*'"i".,""ani urządzenia i środki, chz1cia'
zdrouia'
nIe mogal s$^alzdc /ag_ozeruadJa
ńl"iń-l
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który
p-:'.toóivany do transpońu zwierząt '
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"'_. __
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powierzchnię i kuba1urę / przestrzeń umozl-iwiającą
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"Joo*"j.ią
,''"",uLorvy"t'' tlur.r. rv ilościrowrrej co najmniej
*i"rt"s"ią średniejr'vielkosci z'i]erzęcia ' \ sJ'osób uniemozliwiający'
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i ścianyizolo\\ane rł ce1u

'uduśr"ni"
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zabezpieczenia z'łńęfząt przed lęły*'ami

dostatęczną1łenty1ację i w mialę potżeby ogrzewanie '
kończyn oraz
podlogę z o.lpouiednią nowierzcbdą, zaperłtiającą przyczepność
ulnoilirł iającr uLr'; manic higiery
""":'l':' oiaz altualię badania techrriczne samochodu przeznaczonego do
a"*lj ."r.t
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tanspoltu z\\ieEąt'
fiowe ''a$dria Z
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"'"*"''in; 'o',,;
;'it'"ń;';.;;p,;,nu
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jej podpiianra lub potlłierdzenia jej aktualnosci przez właściciela
i'"i"'s.i"l n"iż 1 m-i przed terminem złoŻenia wniosku /;

powinno byó
dokrulentację zdjęciową posiadanego Samochodr] / na zdjęciach
umieszczone
sanlochod., oraz adres i nazrr'a lub "1ogo'' przedsiębiorcy
ńao""n.
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"rr"3o"
poj azdu;
nadłoziu
e) zaperłnid w lazie potueby pomoc lekarsko- wetęrynaĘaną: $J'łapanych zwięrzaJ
i pjrl"a"J tył.rłpra-ny do'miejsca / telenu'/ przetrzym,vwania
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DIZęo prle'Vle/le''
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przeszkoioną kadrę . w 1iczbie
!l-poJi"a". oapo"*łlio \ArksŻalĆoną oraz

gwanntu;ące';

stałe świadczenie usfug'

i.'- wy-"g*.
dokumentami .
3. Dokumentami
_'

oklJślon" w ust'1 po\ł'inny zostaó uprawdopodobnione odpowiednimi

sąw szczęgólności
*l"ś"i*"go rejestru albo zaświadczenie.o upisie do ęwidencii
-'
'
"apr,
"i"Ji'"i"y
go,podarczej potwierdzające,że profil- działa]nościpżedsiębiorcy
J"iJaoos"i'
/ dokument
oJpo*luda ałałanosciziwanej we rrrriosku o udzielenie Zez'"Volenia
j€go
.*Lu .ię za akfualny lv prz1padku rł; stawielia Lub porwieidzenia
przed terminem
aktualności pfzez olgan wyaającv łe wcześniej niż 3 m_ce
z'oŻęl 'l'rriosl.u :
na odblór zwieŹąt bezdomnych / umowę uwża s1ę za
b)
"' umowę ze schroniskiem jej
podpisania lub potwieldzęnia jej aklalności pŹęZ
J,."r"ą rł przypadkrr
'iuu
o.gioi"""ję / prowadzącego działalnośćw zakesie
o.""a.i"tior..i
dlla zwielza3 nie wcześniej niż 2 tygodnie przed tenninem
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o których mo\ła w ust'2
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iro*"J'""iu '"n'ool'ka
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najmu lub faktura potlvierdzające posiadanie środków o których

mo\ł'a \ł ust.1 pkt' 1;

d) umowa lub oświadczenie o stałej współplacy Z w€terynaŹem
s*aa*enie usług , jezeli1akorle b1lv śurdczoneprzez przedsiębiorcę
"
"j' '."*"
* **j gminie przed złozeniem wnioslu o w) danie zezrłolenia w zak€sie
]

ochrony pzed bezdomnymi ZwieŹętami ;
mowa w ust' 1 1it' f '
Ę1uł plawny do miej sca , o któqĄ-n
bolu*"nty sianowiące *1'magane załączniki do wniosku muszą byó dostarczone w
/ potlĄieldŻonej na każdej
orygi,lut" t ,u tś".otopii /nie dotyczy dokunentac.ji zdjęciowej
reprezen1owarua
.#ńi" " zgodrrość z oryginałem '' przez osobę upo\ł'źnionądo
"u
sĘ o z''rvolenie na prowadzenie ocfuony przed
p.'"J.iętio.":'_"rri"gojąc"go
bezdomnymi zwierzętami.
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d7iałalności'iv
Przedsiebiorca ubiegaiący się o uąvskanie zezwolenia na prowadzenie
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2. Wymagania olceślonęw ust'l
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po\ł'inn)i Zostać uprawdopodobnione odporłiednimi

dokumentami
:
Dokumentami , o których mowa \ł ust'2 sąw szczegóiności
do ewidencji
odpis z właściwegorejestnl: bo zaś\\iadczenie.o, Wp]sie
".'Ji.*i.y
Ji"i"ii"s"i' e*podarczej potwierdzające 'ze plofi]- dzia}alnośc.iprzedsiębiorcy
rve rłTrlosku o udzie1enie zezwoienia./ dokument
aii"łir^sci
'awarte1
"ap""'iJ
w przypadkrr wystau'ienia lub potrłierdzenia jego
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oJozu ,ię za aktualny
Ńtualności przez

wcześoiej niż 3 m-ce pŹed teminem złożenia \M osku /;
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uńowa lub oświadczenie o stałej współpracy z weterynaŹem ;
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por*auc pó'*oleni. na uz-\łL(owanie
r anio l'tip"u 1994l'Prał'o budowlane / Dz' U' z 2003r' Nr

b) ;,ń;]',l"j'ą.y

cj

ą
''"i
;;;;;-l;;1
20'7, poz. 2076 Że
^11'/',
4. S"b'";j- J' zwierząt
)

lń

porvirmo speŁriać
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w
s._ boku^"nty .tunowiące wymagane za1ączliki do *niosku musząb1c dost'arczone
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1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
_'

zezwolenia_
-Ira .prowadz€nie
zwłok zwierŻęcych
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spalarni
grzebowisk
piowadzenia
Jiuńn'os"i
'o "ukresń
i ich cleściporł'll'en 'pelniać nasLepujdcę ł1r'rgani:r
lł zalresie p-n'"ł rdzeni"
r'''"""Jrll' ,-"i|'rio*cnu oz;łaln' ścgo'podarczr
qrzcbou''k i 'p.lin,'^lok uwicrz"clch i 'ch czesc :
dzjała]nośćo
2) ;;;;;"' ń"i p'aw!-v do tercnlL na ko4m prowaŁona mJ b) ć
której mowa \1' pkt. 1,
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potwietdzenia
l.r#"zu .ię za aktua1ny r'v pizypadkLL wysta\Ąienia lub
m-ce przed tenrrinem
akt alności plŻez argan uu1ió"jący nie wcześniejniz 3
złożenia \łniosku /;
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ze 2fi.1,
e zaIączniki do uniosku.musza b)c dostarczone w
Dokumenty stanowiące vłmaga
'
/oiJ dotyczj dokumentacji zdjęciowej potwierdzoĄ
przez osobę upoważnioną do
";;;i;;i;'iJ*_il".oiopii
."'i.Ja"ł .t o"i" '' źa zgodnośc z orygbałem
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Gózd'
Wykonanie uchwały polvierza się wójtowi Gminy
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upłł_wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienrriku
ó.'"ań.'l'"";,o'i,i.u trłu'o*l""Li"go i podlega ogłosŻeniu na tab1icy og}oszeń tut'
Urzi<lu i na stronie intemetolłej (wu'w'gozd'pl)'
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