
zarz4dzenie Nr .0.?.7 lü6
Burmistrza Miasta i Gminy Jgdrzejów

z dnia 20 wrzeénia 2006 r.

w sprawie wymagañ jakie powinni spelniaé przedsigbiorcy ubiegajqcy
s¡e o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzgtami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a tak2e
grzebowisk i spalarni zwlok zwierzgcych i ich czgéci.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z pó2n. zm.) oraz art.7 ust. 3
ustawy z dnia 13 wrzeÉnia 1996 roku o utrzymaniu czystoéci iporzqdku
w gminach (Dz. u. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008) zarzqdzam , co nastgpuje:

s 1
Zarzqdzenie ustala wymagania jakie powinni spelniaó przedsigbiorcy
ubiegajqcy s¡e o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzgtami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwterzqt,
a tak2e grzebowisk i spalarni zwlok zwierzqcych i ich czgéci .

s 2
l.Przedsigbiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
dzialalnoÉci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzgtami powinien
spelniaó nastgpujqce wymagania:

1) posiadaó specjalistyczne érodki przeznaczone do chwytania oraz
transportowania bezdomnych zwierzqt, w tym :

a) posiadaó atestowane urzqdzenia i érodki, przy pomocy których
zwierzqta bgde wylapywane , nie mogqce stwarzaó zagro2enia
dla ich 2ycia, zdrowia,

b) posiadaé samochód przystosowany do transportu zwierzqt, który
posiada :
- odpowiedniq powierzchnig i kubaturg (przestrzeñ) umoZliwiaiqcq.
ustawienie metalowych klatek w iloéci równej co najmniej szeéciu,
odpowiadajqcych wielkoéciq éredniej wielkoéci zwierzgcia,
w sposób uniemozliwiajqcy przesuwanie s¡e klatek w czasie
transportu oraz zapewniajqcy prawidNowq wentylacjg,
- zadaszenie i éciany izolowane w celu zabezpieczenia zwierzqt
przed wpNywami atmosferycznymi,

- dostatecznqwentylacje i w miarg potrzeb ogrzewanie,
-podlogg z odpowiedniq nawierzchniq, zapewniajqcq
przyczepnoéó koñczyn oraz umo2liwiajqcE utrzymanie higieny,

2) zapewnió w razie potrzeby pomoc weterynaryjnq



3) posiadaó odpowiednio przeszkolonq kadrg, w liczbie gwarantujacej
stale éwiadczenie uslug,

4) posiadaó tytul prawny do miejsca( terenu) przetrzymywania wylapanych
zwierzqt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. P owyásze wymagania powinny zostaó u prawdopodobnione odpowiednim i
dokumentami
3. Dokumentami o których mowa w ust.2 sq. w szczególnoéci :

1. zaéwiadczenie o wpisie w ewidencji dzialalnoéci gospodarczej lub odpis
Krajowego Rejestru S4dowego,

2. umowa kupna sprzeda2y , najm u, potwierdza¡qce posiadanie
érodków, o których mowa w ust.1 pkt.1 ,

3. umowa o staNej wspólpracy z weterynarzem,
4. umowa o éwiadczeniu uslug, je2eli takowe byly éwiadczone przez

przedsigbiorcg w innej gminie przed zlo2eniem wniosku o wydanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzgtami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a tak2e grzebowisk,

5. Éwiadectwa szkolne orcz dyplomy szkól wy2szych lub tez ich odpisy,
osób o których mowa w ust.1 pkt.3,

s 3
l .Przedsigbiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

dzialafnoéci w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt
powinien spelniaó nastgpujece wymagania :

1 . prowad zié zarejestrowa n q d zi ala I n oéó g os po darczqw za k res ie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt,

2.posiadaó tytul prawny do terenu, na którym prowadzona ma byó
dzialalnoéó, o której mowa w pkt.1;

3.posiadac pozwolenie na u2ytkowanie lub inny stosowny dokument
wymagany przepisami ustawy zdnia 7lipca 1994r.Prawo budowlane
(Dz.U .22003r. Nr 207, po2.2016 z pó2n. zm.)

4. prowadzió ww. dzialalnoéó w miejscu ogrodzonym,
5. posiadaó zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami,

w których bezdomne zwierzgta bgdq przebywaó.
2. Powyhsze wymagania powinny zostaó uprawdopodobnione

odpowiednimi dokumentam i.
3. S 2 ust.3 stosuje sig odpowiednio.

s 4
1. Przedsigbiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

dziafalnoéci w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwlok
zwierzgcych i ich czgéci powinien spelniaó nastgpujqce wymagania :

1 ) prowa dzic zarejestrowanq dzialalnoéó gosp odarczq w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwlok zwierzqcych i ich czgéci,



2) posiadaó tytul prawny do terenu, na którym prowadzona ma byó
dzialalnoéó, o której mowa w pkt.1,

3) posiadaó pozwolenie na uzytkowanie lub inny stosowny dokument
wymagany przepisami ustawy z dnia 7 l ipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U . 22003 r. Nr 207, po2.2016 ze zm.),

4) prowadzió ww. dzialalnoéó w miejscu ogrodzonym,
5) posiadaó érodki niezbgdne do grzebania zwlok zwierzqcych i ich

czgÉci,
6) posiadaó Érodki niezbgdne do dezynfekcji zwlok zwierzqcych i ich

czgéci przed zagrzebaniem,
7) posiadaó urzqdzenia i érodki techniczne umo2liwiajqce spalanie

zwlok zwierzqcych i ich czgéci.
2. PowyZsze wymagania powinny zostaó uprawdopodobnione

odpowiednimi dokumentami.
3. S 2 ust. 3 stosuje sig odpowiednio.

$ 5

Zarzqdzenie podaje sig do publicznej wiadomoéci poprzez rozplakatowanie
na tablicach ogloszen oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie
internetowej Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

s 6
1. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania

Burmistrz
Miasta i Gminy w Jgdrzejowie

mgr ini. 'Marek Wolski


