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UcHlvAŁA NR XLDV233/2009
RĄDY GNllN\ cÓZD
z dnia 2 grudnia 2009r'

u snran ie l'r \ magań ielde powinni 'pelniac przedsiębiorc) ubiegrjąc)' się o

;^';;;j; ""'p."i' "a'!"" o)'u1u16ołci $ Zallesie ochronJ przed bczdomBrmi

;;;;;;i;-i,;ń; 
"dzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt 
' 

a także grz€bowisk

i spalain i zlr lok zl ierzęc5 ch i icb c7ęści

Ną podstawie art' 18 ust. 2 pkt' 15 ustaw)' z dnia 8 malca_ 1'990r' o samorządzie

g-ir-l- il'. u 
'z0ólr'Nr'1_+]'poz 

159I ze zrn') oftz art''] nst'3 i3austawJ'Zdnia 13

\łTześnia 1996r ' o ulrzymaIuu czystt'sci i porządku w gminach h'j' Dz' IJ' z 2005l' N!

236. poz.2a08 ze zm'l Rada Gminy GóZd uchwala ' co następu]e :

s1.

Ustala się *1magania , jakie powiruri spetniać przedsiębiorc1 ubie gaja'c!, się o uz-vskanie

i"'*"r".'l" # 
'"i."'le'o"brońy 

p.'ed uezaomnymi Żwierzętani , pro\ładzenia schlonisk

ffi;;;;fi;,il."ii, u,jo' g'"'uo*isk i spalami zwłok zwierzęcycb i ich części '

s2.

] Przedsiebiorc' ubiegąiący się o uzl'skltnie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w
' ;'#;';;il;'p"-""i'r'"'a"^'y'i zwierzętami powinien spełniać następującę

l]11,-.ffi} specjalistyczne środki przeznaczone r1o chu'1'tania oIaZ tlanspodowania

bezdorr ych zwierząt , w tyn] :

., o"ri"a*'"i".,""ani urządzenia i środki , przy pomocy których Zwielzęta będą

ńl"iń-l nIe mogal s$^alzdc /ag_ozeruadJa chz1cia' zdrouia'

tl'.uilo"r''oa p-:'.toóivany do transpońu zwierząt 
' 
który posiada : . . ."'_. __ 

"Joo*"j.ią 
powierzchnię i kuba1urę / przestrzeń umozl-iwiającą t'ntarvtente

,''"",uLorvy"t'' tlur.r. rv ilości rowrrej co najmniej sześciu odpowiadajapych

*i"rt"s"ią średniej r'vielkosci z'i]erzęcia ' \ sJ'osób uniemozliwiający'

;;il;:" się kiatek w czasie tnnspońLr oraz zapewniającą prawidłową

\ł'entylacj ę ,

. 
'uduśr"ni" 

i ściany izolo\\ane rł ce1u zabezpieczenia z'łńęfząt przed lęły*'ami

atmosferycznYmi
. dostatęczną1łenty1ację i w mialę potżeby ogrzewanie 

'
o podlogę z o.lpouiednią nowierzcbdą, zaperłtiającą przyczepność kończyn oraz

ulnoilirł iającr uLr'; manic higiery

"l a"*lj ."r.t """:'l':' oiaz altualię badania techrriczne samochodu przeznaczonego do

tanspoltu z\\ieEąt'
w 

"'.^ -ol' innę-o rriz u lr'rojć tuuru do poj"zou akruJnd fiowe ''a$dria Z

"'"*"''in; 'o',,; " 
raz t tajiaclon'at clo*odem rejrstr"c}jn: m uńoue uńa'/a c'ę Zd

;'it'"ń;';.;;p,;,nu jej podpiianra lub potlłierdzenia jej aktualnosci przez właściciela

,p'"ii. i" i'"i"'s.i"l n"iż 1 m-i przed terminem złoŻenia wniosku /;



d) dokrulentację zdjęciową posiadanego Samochodr] / na zdjęciach powinno byó

ńao""n. 
"rr"3o" 

sanlochod., oraz adres i nazrr'a lub "1ogo'' przedsiębiorcy umieszczone

na nadłoziu poj azdu;

e) zaperłnid w lazie potueby pomoc lekarsko- wetęrynaĘaną:

i pjrl"a"J tył.rł pra-ny do'miejsca / telenu'/ przetrzym,vwania $J'łapanych zwięrzaJ

DIZęo prle'Vle/le'' lc_ oo ''ffor''kd
!l-poJi"a". oapo"*łlio \ArksŻalĆoną oraz przeszkoioną kadrę . w 1iczbie gwanntu;ące';

stałe świadczenie usfug'
i.'- wy-"g*. oklJślon" w ust'1 po\ł'inny zostaó uprawdopodobnione odpowiednimi

dokumentami .

3. Dokumentami ' 
o których mo\ła w ust'2 sąw szczęgólności :_' 

"i"Ji'"i"y "apr, ' *l"ś"i*"go rejestru albo zaświadczenie.o upisie do ęwidencii-' 
J"iJaoos"i' go,podarczej potwierdzające,że profil- działa]ności pżedsiębiorcy

oJpo*luda ałałanosci ziwanej we rrrriosku o udzielenie Zez'"Volenia / dokument

.*Lu .ię za akfualny lv prz1padku rł; stawielia Lub porwieidzenia j€go

aktualności pfzez olgan wyaającv łe wcześniej niż 3 m_ce przed terminem

z'oŻęl 'l'rriosl.u :

b) umowę ze schroniskiem na odblór zwieŹąt bezdomnych / umowę uwża s1ę za"' 
J,."r"ą rł przypadkrr jej podpisania lub potwieldzęnia jej aklalności pŹęZ

o.""a.i"tior..i 
'iuu 

o.gioi"""ję / prowadzącego działalność w zakesie

iro*"J'""iu '"n'ool'ka 
dlla zwielza3 nie wcześniej niż 2 tygodnie przed tenninem

złoŹenia wniosku /;

") 
;;;'k"p.", 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 ]

"j '."*" " 
s*aa*enie usług , jezeli1akorle b1lv śurdczone przez przedsiębiorcę

' * **j gminie przed złozeniem wnioslu o w) danie zezrłolenia w zak€sie

ochrony pzed bezdomnymi ZwieŹętami ;

l) Ę1uł plawny do miej sca , o któqĄ-n mowa w ust' 1 1it' f '

ł. bolu*"nty sianowiące *1'magane załączniki do wniosku muszą byó dostarczone w

orygi,lut" t ,u tś".otopii /nie dotyczy dokunentac.ji zdjęciowej / potlĄieldŻonej na każdej

.#ńi" " 
"u 

zgodrrość z oryginałem '' przez osobę upo\ł'źnioną do reprezen1owarua

p.'"J.iętio.":'_"rri"gojąc"go sĘ o z''rvolenie na prowadzenie ocfuony przed

bezdomnymi zwierzętami.

s3.

l. Przedsiebiorca ubiegaiący się o uąvskanie zezwolenia na prowadzenie d7iałalności 'iv' il;j;";;;;;J'"iii'i"r'-ni,r. dla bezdomnych zrvierząt porłirrien spełniać

następuJ ące $Ymaganla ;

il 
_ 

p'i"l1,Ta"i 
j""ił*,rowaną działalność gospodarczą rv zakesie prowadzenia scfuonisk

dla bezdomnych zrł'lerząt;
21 posiadae t1'tuł prawny dó ter"ntr' na którym prowadzona rr-ra byc działalność o której

l'liowa w Pkt i;
]l oosiadac poz\łolenic na uz}tkowanie lub inn'v stosowny dokumett rłymagany' 

;;;.;;;1 ,,staĘ z d,.ia 7 lipca 1994l'Pralło budorł1arre l Dz' IJ ' z 
'00'1r 

Nr 207'

ooz.2016 zę zn'/',
4) prowadzić w/w działalność rv miejscu ogrodzonym;

si i"ri"a"o zadaszony obiekt, " odpo*i"d''io rłydzielonymi boksami' \ł których

bc/non]]^e Zuier,/ęl3 oedą przebrr"ać '



)

2. Wymagania olceślonę w ust'l po\ł'inn)i Zostać uprawdopodobnione odporłiednimi

dokumentami
3. Dokumentami , o których mowa \ł ust'2 sąw szczegóiności :_' 

".'Ji.*i.y 
odpis z właściwego rejestnl: bo zaś\\iadczenie.o, Wp]sie do ewidencji-' 

Ji"i"ii"s"i' e*podarczej potwierdzające 'ze plofi]- dzia}alnośc.i przedsiębiorcy

"ap""'iJ 
aii"łir^sci 

'awarte1 
rve rłTrlosku o udzie1enie zezwoienia./ dokument

oJozu ,ię za aktualny w przypadkrr wystau'ienia lub potrłierdzenia jego

Ńtualności przez
b) ;,ń;]',l"j'ą.y 'ie 

wcześoiej niż 3 m-ce pŹed teminem złożenia \M osku /;

cj uńowa lub oświadczenie o stałej współpracy z weterynaŹem ;

ą tytuł praouny do miej sca o którym nowa w ust' 1 pkt'2 '

"i por*auc pó'*oleni. na uz-\łL(owanie lń inny stosowny dokL]ment q'rymagan'v

'' ;;;;;-l;;1 r anio l'tip"u 1994l'Prał'o budowlane / Dz' U' z 2003r' Nr

20'7, poz. 2076 Że 
^11'/',4. S"b'";j- J' zwierząt porvirmo speŁriać varuŃi okęślorrę rł' przepisach

*.'.ry"''"r1'1n1.h.'"'itarn1ch i pruepisacI prarła.b_oor^lanego

s._ boku^"nty .tunowiące wymagane za1ączliki do *niosku musząb1c dost'arczone w

.*"ii"i" i"i ir"-t"pii /nie dot1cz1 dol_umintacji zd.jęciowej / potlvierdzonej na kazdej
"-'"'_: ;;;;;"j'" , or'g'nu'.. prlś/ o)obe upo\\./] lL'n. oo _eprezerLorłmia

przed.ieb.o-cy-.lbiegrjaccgo \ie o /eŻ\\oljnie n'l o'o$ao7enie och'ony prled

bezdomrlml zwierzetamL

$4.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia_ -Ira .prowadz€nie_' 
Jiuńn'os"i 

'o "ukresń 
piowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierŻęcych

i ich cleści porł'll'en 'pelniać nasLepujdcę ł1r'rgani:r

r'''"""Jrll' ,-"i|'rio*cnu oz;łaln' śc go'podarczr lł zalresie p-n'"ł rdzeni"

qrzcbou''k i 'p.lin,'^lok uwicrz"clch i 'ch czesc :

2) ;;;;;"' ń"i p'aw!-v do tercnlL na ko4m prowaŁona mJ b) ć dzjała]ność o

której mowa \1' pkt. 1,

]) posiadaó po'wóleni" na Lrż}'tkolvanie lub inny stosowny dokr'rnen1 rłymagalry-' 
itt"pi."-l ."".-" z clnia 7 iipca 1994r' Prawo budowlane (DzU z2003rNr207'

nÓ7.' 2aI6 ze zln.)'.

4' l]ro\aclzic Wu' d/ia]alno': rł n iej'cu ogrodzo_} m'

5l nosiad.'rr i odl.i n'ezbęonc do g-Zebania lułok /!Ąłęr/ec)cl l '(n c7eccl'

; j ilil; 'ilil ;iezuian' ao'aez.vnletcji zwłok zrłierzęcych i ich części przed

zagrzebaniem.

ł p"!i"L. *'ąłenia .j srodki techniczle umoŹli\łiające spalanie zwłok

zu ielzęc) ch ] ]ch częScl '

2 \\-y-;;;;;;ń; jLon. 
".u"'.l 

powi'ny Żostać upralvdopodobnione odpowiednimi

dokumentaml. c w szczegoLnoscr
J' all,r.lnv orlp'' z *'aśc''łego rejestru aloo zasrłiauczerrie o wo''ie do erł'dencii
" OriJll:'.* go'poaorc'e.i ior*ittoz'i"ce 'e p-o'll d/rala no'ci przedsieb'or'1

ooń*l"j" ałułui ''osci zawanej we wnosku o udzielenie zezwoie'l_J / dokuroent

l.r#"zu .ię za aktua1ny r'v pizypadkLL wysta\Ąienia lub potwietdzenia jego

akt alności plŻez argan uu1ió"jący nie wcześniej niz 3 m-ce przed tenrrinem

złożenia \łniosku /;
L' "' i.r "p,r... ' .lo.lLo$. o kioÓ cn mov,l \' u'I' ' ok'' 5' pkl o'pll'^-

Lt LyJ p-a$n) do 'clclc\omo,cl rrie1tcaolloll'n lro\ a'ł L tlpiil



d)pozwoienienauż]tkolvanielubi.!ystosoxnydokument\ł}'maganypfzep1sam1' i'stawv z dnia 7lipca 1994r'Prawo tudowlane / Dz U z 2003r'Nr 207' poz 2016

ze 2fi.1,

3' Dokumenty stanowiące vłmaga e zaIączniki do uniosku.musza b)c dostarczone w
' 

";;;i;;i;'iJ*_il".oiopii 
' /oiJ dotyczj dokumentacji zdjęciowej l potwierdzoĄ

."'i.Ja"ł .t o"i" '' źa zgodnośc z orygbałem ' przez osobę upoważnioną do

*r;;;" ";; ;;r"d'ęo'or".; uo egającego "'e 
o zez*olen'c na prorł:Jzerie ochrorl

plzed bezdomn)mj z$ielzętani'

ss.

Wykonanie uchwały polvierza się wójtowi Gminy Gózd'

s6.

Uchwala wchodzi w zycie po 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)'


