
UCHWALA NR V/32/2011
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

w •••.••• WJlHpa, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o UZYSkaDiezezwoleDia
w zak.raiI •••.•• y przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdOIllDyda zwierąt,

• także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstaw aR. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 200$ f. Nr n6,poz. 2008 z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 z 2008 r. Nr 223, poz.1464 oraz z 2009 r. Nr 11. poz.
97. Nr" •••. '" iNt 92, poz. 753, Nr 215 poz.l664 z 2010 r. Nr 47 ,poz.278 , z 2011 Nr 5. poz.13 ) Rada
Gairą w Świllaowie uehwala. co następuje:

ł L l. 0Ud&a U. następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie
zczwo1eaia na ,.wadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

l) ~ Dicruehomościąna bazę techniczną, wyposażoną w miejsce postojowe,

2) posi'" pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniającego ochronę przed wpływem
~~c:mych, .

3) ~ odpow.iedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.

2. Spn:tt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być
bezpieaay 4ła zwierDJ.

3. KIadti do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę
swobodnej pozycji.

4. Pł'ICOWfticy Gbsluaujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze
oraz ~ ~ z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

ł 1. l. 0kt'MIa sit następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie
zezwolenia na JlR'wadzcnie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spałami zwłok zwierzęcych i ich części

l) d)'tpoAo •••• łłicNchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności
o&fttej ZlIZWCJ1eAiem. w szczególności takiego rodzaju jak:

a) kla*i dla JllÓw.

b) klatki cUakotów
co) pomia=zeAia dla przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt

4) ehkMInie przys&osowanedo przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części

c) ~ cle spalania zwłok zwierzęcych i ich części

2) posiactMicpojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.

2. Pnc:owaicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść
~ z zar.u BHP i przepisów przeciwpożarowych.

ł J. Praz 4ysponowanie nieruchomością, o której mowa w § l ust. l pkt 1 i w § 2 ust. l pkt l, należy rozumieć
wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego
dokumentu bądź umowy.

§ 4. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc wszelkie wcześniejsze uregulowania.



ł 5. Udaw* wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opoltkiep i pocUep podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozwieszeniew~'" ,.wicmych, położonych na terenie gminy Świerczów oraz poprzez umieszczenie w formie
e~ _ słrooie internetowej Urzędu Gminy


