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Rady Gminy Czarna
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie określenia wymagańo jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zemłoleniao na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych złtierząt, a tal<że grzebowiska i spalarni zrvłok
zrłierzęcych i ich części

Na podstawie: art. ]8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcą ]990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 13
wrześnią 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr
2 j6 poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Czarna ąhwala, co następuje:

$ 1. określa się wyrnagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezxvolenia, na prowadzenie działalności w zakresię ochrony przed
bezdomnymi zwierzętarni oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwieruąt, atakże grzebowiska i spalami rvłłokzwietzęcych i ich części.

s 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolęnia. na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi nvierzętami przedstawia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający, Że profil działalności
przedsiębiorcy jest zgodny z wnioskiem,
2) aktualnie posiadaną rrmowę ze schroniskiem dla zslłierząt na przyjmowanie
bezdomnych rwierząt z terenu Gminy Czarna,
3) oświadczenie lekarza weterynarii, laóry zobowiąuje się do opieki lekarsko-
weterynaryjnej.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskartie zezwolenia, na prowadzęnie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi mvierzętami powinien posiadać prawo do
dysponowania:
1) środkiem transportu odpowiednim do przewozu nł.terzs i oznakowanym w sposób
umozliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo
i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwtetząt, zgodnie
z przepisałrti odrębnymi,
2) specjalistycznym sprzętem do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych mvieru$,
niepowodującym ZagroŻenia dlaich Ęeia i zdrowia,



3) miejscem słuzącym do przetrzymywania zwierz$ i obserwacji.

$ 3. Wymaganla, o których mowa w $ 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Dokument uwaza się za aktualny w przypadku jego wystawięnia lub
podpisania, ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie
3 miesięcy od daty złoŻeniawniosku.

$ 4. 1' Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoIenia, na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zvmerząt, przedstawia:
t) aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający, Żę profil działalności
przedsiębiorcy jest zgodny z wnioskiem,
2) dokument potwierdzający prawo do władania terenem, na któr}',rn ma być prowadzona
działalność,zgodniezptzepisarrtiodrębnymi,
3) umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni nvłok zwieruęcych i ich części lub oświadczenie o gotowości zawarcia takiej
umowy,
4) umowę o stałej wspóĘracy zlekarzemweterynarii.
2' Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zęzwolenia. na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych miteruąt, powinien posiadać prawo do
dysponowania pomieszczeniami dla bezdomnych zvvierząt spełniającymi warunki
okreŚlone w przepisach odrębnych.

$ 5. Wymagania, o których mowa w $ 4 powinny zostai potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Dokument uwaza sĘ'za aktualny w przypadku jego wystawienia lub
podpisania, ewentualnie potwierdzenia jego aktualności pTzez organ wydający, w terminie
3 miesięcy od daty złoŻeniawniosku.

$ 6. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanię zezwolenia, na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwrcrzęcych i ich części
przedstawia:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający, że profil działalności
przedsiębiorcy jest zgodny z wnioskiem,
2) dokument potwierdzający pfawo do władania terenem, na którym ma być prowadzona
działalność zgodnie z przepisatti odrębnymi.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo|enia. na prowadzenie działalności
w zakresię prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwietzęcych i ich części powinien
dysponować:
1) środkami niezbędnymi do dezynfekcji i przechowywania zwłok rwieruęcych i ich
części przed zagrzebariem,
2) środkami niezbędnymi do grzebania zwłok nłierzęcych i ich części,
3) lrządzeniami i urządzeruami tęchnicznymi umożliwiającymi spalanie zwłok i ich
części. ')



$ 7. Wymagania, o których mowa w $ 6 powinny zostac potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub
podpisania, ewentualnie potwierdzenia jego aktualności ptzez organ wydający, w terminie
3 miesięcy od daty zŁoŻeniawniosku.

$ 8. Świadczenię usług w zakręsie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
moŻe odbywaó się tylko i v,yłącznie na teręnie nieruchomości' które w miejscowym
planie zagospodarowania przęstrzenrLego zostały przeznaczone na świadczenie Ęchże
usług lub dla, których została wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy dla
ĘchŻe usług.

$ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

$ 10. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Woj ewó dŹwa P odkarpacki e go.


