UCHWAŁA NR XXXVII/336/2009
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni na terenie Gminy Miasta Sieradza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz.420) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, Nr 180 poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się, w załączniku do niniejszej uchwały, i podaje do publicznej wiadomości, wymagania, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, punktów przetrzymania lub hoteli dla bezdomnych zwierząt
na terenie Gminy Miasta Sieradza.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/321/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29.10.2009r.w sprawie:
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni na terenie Gminy Miasta Sieradza.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu
Romuald Koliński
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WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ

Romuald Koliński
Załącznik do Uchwały Nr
XXXVII/336/2009
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 26 listopada 2009 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ
O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED
BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI.
§ 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami),
2) przedłożenia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
3) niezwłocznego zgłaszania Prezydentowi Miasta Sieradza wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane –
stosowane urządzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia,
b) posiadać samochód dostawczy lub ciężarowy przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi
określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), który posiada w szczególności:
 odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych co najmniej
dwóch klatek, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający
przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
 zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
 podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą
utrzymanie higieny,
 pojazdy stosowane do transportowania bezdomnych zwierząt powinny być oznakowane za pomocą
logo lub nazwą i adresem przedsiębiorcy użytkującego pojazd oraz numerem telefonu kontaktowego
przedsiębiorcy.
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko weterynaryjną,
3) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich
do schroniska lub hotelu spełniającego wymogi określone w art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
4) posiadać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania i obezwładniania
w tym również w zakresie
BHP,
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2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
4) posiadać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania i obezwładniania
zwierząt w tym również w zakresie BHP,
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska, punktu przetrzymania lub hotelu dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska, punktu przetrzymania
lub hotelu dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1, wyznaczony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
3) posiadać samochód przystosowany do przewozu zwierząt spełniający wymogi określone w art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu i w sposób spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dla zwierząt( Dz.U. z 2004 r. Nr. 158, poz. 1657 ) a w szczególności:
a) teren na którym ma być zlokalizowane schronisko, punkt przetrzymania lub hotel dla zwierząt powinien być
oddalony o co najmniej 150 m od terenów zabudowy mieszkaniowej i obiektów użyteczności publicznej
oraz utwardzony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający wydostawaniu się zwierząt na zewnątrz ,
b) w obrębie schroniska, punktu przetrzymania lub hotelu dla zwierząt powinny zostać wydzielone
pomieszczenia do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,
5) posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, rzeczowe o organizacyjne umożliwiające:
a) codzienne karmienie zwierząt;
b) należyte utrzymanie czystości i porządku w obiektach schroniska, punktu przetrzymania lub hotelu
dla zwierząt
c) prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku, punkcie przetrzymania lub hotelu w sposób
określony w odrębnych przepisach
6) posiadać umowę (gotowość odbioru) z podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie
przetwarzania, wykorzystania lub unieszkodliwiania padłych zwierząt
7) posiadać zgłoszenie dotyczące przewidywanej działalności skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii .
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia
lipca 1994 r. Prawo budowlanePodpisany.
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
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4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
§ 5. Przedsiębiorca, prowadząc działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zobowiązany jest
do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sieradza
przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/416/2006 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2006 r.,
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