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UcHwAŁA Nr XXI/108/11

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać pruedsiębiorca ubiegający się o uryskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

prowadzenia schronisk dla bezdomnych nłvielząt, a także grzebowisk, spalarni zrvłok

zvtierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U z200| Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Leoncin uchwala, co następuje:

$1

określa się wymagania, jakie powinien spełniaó przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętarni,

prowadzenia schronisk dla bczdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spa'la'rlli zwłrrk zwicrzęcyc,h

i iuh części, starrowiące załącznik do Uchwały.

$2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gnriny Leoncin.

$3

Uglrwuła wclrodzi w życie po upływie 14 dni tld r.lrrirr jtj ogloszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu

i na stronie intemetowej.

Przewodni "rrqffioy Gminy
Arkadiusz 

Ąasirsr<i



Zał.ącztik

do Uchwały Nr XXI/108i l1

Rady Gminy Leoncin

z dnia 28 grudnia 2011r.

Wymagania' jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uryskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi rwierzętami, prowadzenia

schronisk dla bezdomnych młierząt, a także grzebowisk, spalarni zrvłok zwierzęcych i ich

części.

Na podstawie 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 z późn, zm.) oruz na podstawie

rozporządzęnia Ministra. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia f3 czetwca 2004t. w sprawie

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk d|azvńerząt (Dz. U. z2004r.

Nr 158, poz.1657). uchwąlą co następuje:

$ r.
określa się wymagania, jakie powinni spełniaÓ przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia w zakresie:

a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

b) prowadzenia schronisk dla bezdomnych złiterząt, a takŻe grzebowisk i spalarni zwłok

zwierzęcych i ich części.

$2 .

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo|enia na prowadzenie działa|ności w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzętatrti powinien spełniać następujące wymagania:

l) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwyania oraz transportowania bezdomnych

zwierząt wtym:

a) posiadaó wządzenia i środki, zatwierdzone ptzez powiatowego lekarza weterynarii, przy

pomocy których zwierzęta będą wyłapywane (urządzenia i środki nie mogą stwarzać

zagroŻenia dla ich Życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia),

b) posiadać środek transportowy spełniający wymagania techniczne, przystosowany do

transportu zwierząt spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie niterząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. |002 z późn' zm.) zapevtniający

prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach, aw szczególności:

- zwierzęta muszą byó prawidłowo ulokowane' a używane uwięzie nie mogą im krępowaó

|eŻenia i wstawania w czasie transportu (odpowiednia powierzchnia, ścianki działowe



w przypadku transportu więcej niz jednego zvńerzęcia),

. podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię,

zapewniaj ąc ą pt zy czepno ś ć kończ y n or az umo żl iwi aj ąc ą utr zy mani e hi gieny'

- środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki uttzymania odpowiedniej

temperatury, wentylacj i, przestrzeni oraz naturalnej pozycji,

- posiadać zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwietząt przed wpĘwami

atmosferycznymi,

. posiadać przegrodę rozgraniczającą miejsce dla zwierzęcia od miejsc przeznaczonych dla

ludzi, um ożl iwi aj ąc ą ob serwa cj ę zwier zęcia,

2) zapevtnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną

3)dysponowaó odpowiednio wykwalifikowanym i ptzeszkolonym personelem w liczbie

gwaranĘącej stałe świadczenie usług,

4) prowadzić zarejestrowaną działalnośó gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwierzętatrri.

$3.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanię zęzwolęnia na prowadzenie dziata|ności w zakresie

prtrwadzenia sohronisk dla bezdomnych zwierzątpowinien spełniac następujące wymagania:

1) posiaclać tytuł prawny do nieruchomości, na którcj prowa.clzona ma być clziałalność'

2) posiadaó pozwolenia na uzytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami

ustawy z dnia7 |ipca |994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2006r. Nr 156, poz' I||8 zpóźn. zm.),

3) miejsce prowadzenia działa|ności objętej wnioskiem powinno być szcze|nie ogrodzone orźV

spełniaó wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i

techniczne zabezpieczające i gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-

higieniczne, określone w przepisach prawa' szczegóIne z uwzględnieniem wymagń

wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r'

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

(Dz. U. 22004 r. Nr 158, poz.1657),

4) przedsiębiorca powinien spełniać wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia

działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt _ posiadaó decyĄę

powiatowego |ekarua weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany

w trybie ustawy z dnia 1l marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwa|czariu chorób

zaktżny ch zwieruąt (Dz. U. z 2008 r. Nr 2 l 3, poz. 13 42 ze zm.),

5) prowadzić zarejestrowaną działalnośó gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnychzwierząt



6) posiadaó umowę o stałej współpracy z|ekarzemweterynarii,

7) dysponować wykwalifikowanym i ptzeszkolonym personelem w zakresie opieki nad

zwietzętami,

8) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposa:żoną w obiekty budowlane

odpowiednie do zakresu planowanej działalności, w tym:

a) klatki i boksy oraz wybiegi dla zwierząt, w tym klatki i boksy zapewniające separację

zwierząt wykazujących wobec siebie cechy agresywności,

b) pomieszczęnia do przetrzymywania karmy oraz pomieszczenia do składowania środków

dezynfekcyjnych,

c) pomieszczenie do badania zwierzą!

d) wyodrębnione pomieszczeniaptzeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych

do schroniska,

e) odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

f) wyodrębnione pomieszczenie do wykonywania zabiegów weterynaryjnych i eutanazji.

Pomieszczenie powinno byó wyposazone w narzędzia chirurgiczne i lodówkę ptzeznaczoną

do przechowywania szczepionek,

9) posiadaó urrrowę z uprawniorryrn podmiotem na odbior oruz uLy|izację zwłok zwierzęcych i ich

części,

10) posiadaó odpowiednię pojazdy do przewozu karmy, zvtierząt i urządzenia do dorarźnego

przetrzymywaniazwierzątpadłych(chłodnie),

11) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbionr zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę

prowadzącego działa|nośó w zakręsie grzebowiska lub spalarni zwłok zdterzęcych i ich części.

12) posiadaó doprowadzonąbieiącąwodę i kanalizację do schroniska w przypadku odprowadzania

ścieków do wód lub do ziemi - ścieki muszą być na|eŻycie oczyszczane. Na odprowadzanie

ścieków Ww sposób niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego'

13) w przypadku gdy obiekt nie posiada kanalizacji musi posiadaó umowę na odbieranie odpadów

komunalnych i ścieków zbiorników bezodpĘwowych oraz posiadać dowody odbierania

powyzszych nieczystości.

$4 .

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskartię zemtolęnia na prowadzenie działalności w zakresie

prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwieruęcych i ich części powinien spełniaó następujące

wymagania:

1) posiadaó tytuł pramy do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność objęta

wnioskiem,



2) powstanie i prowadzenie wlw dział,alności może odbywaó się na terenie nieruchomości, która

została wyznaczona do wymienionej działalności w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzewtym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 7I7

zpóźn. zm.),

3) posiadaÓ pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przępisami

ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22006r. Nr 156, poz. IllS ze zm.),

4) prowadzió ww. działa|ność, w miejscu szcze|nie ogrodzonym, które powinno spełniaó

wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne

zabezpieczające i gwarantującebezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne,

2. Teręn pod grzebowisko powinien być lokalizowany w oparciu o dogodne warunki geologiczne,

w sposób wykluczający mozliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w izolacji od

zabudowań i miejscowej sieci komunikacyjnej.

3. odległość grzebowiska od zabudowań mieszkalnych, od za|<ładów produkujących artykuły

żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz

studzien, źródeŁ i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

powinna wynosić co najmniej l50 m; odległośó tamoie byó zmniejszona do 5Q m pod warunkiem,

Że teren w granicach od 50 do l50 m odległości od grzebowiska posiada sieó wodociągową

i wszystkic budynki korzystające z wody są do tej sieci ptltlłąozone.

4. odległość od granicy grzcbowiska ujęć wody o charakterze zbiorrrików wodrryclr, słuzącyclr jakrl

fuódła zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie moŻe byc

mniejsza, niz 500 m.

5. Na terenie grzebowiska zwierciadło wody gruntowej powinno znĄdowaó się na głębokości nie

wyiszej, niżz 2,5 m ponizej powierzchni terenu, przy czym nie może byó ono nachylone ku

zabudowaniom lub ku zbiornikom albo innym ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia

w wodę do picia i potrzeb gospodarczych (sieó wodociągowa lub studnie).

6. Grzebartie zllv:'erząt powinno byó dostatecznie głębokie, a warstwa ziemi nad nimi powinna

wynosió co najmniej 150 cm.

7. Ponadto przedsiębiorca powinien:

1) posiadaó środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwieruęcych i ich części,

2) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przedzagrzebariem,

3) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwieruęcych i ich części

spełniające wymagania sanitarno-higieniczne. Spalamia lub współspalamia zwłok witeruęcych

musi spełniać wymagariarozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych

i weterynaryjnych (Dz.Uz 2003r. Nr 8, poz.|04 z późn. zm.) oruz nolm Unii Europejskiej



(dyrektywa 2000l76lwE, rozporządzerie /TVE/ Nr |77412002 Parlamenfu Europejskiego

i Rady), aw szczególności:

a) uzyskaó pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostki przez niego

wyzrtaczonej,

b) muszą być zaprojektowane, wyposazone, zbudowane i eksploatowane w taki sposób, aby

zagwarantować odpowiednią temperaturę spalania orźLz wyposaiyć w komputerowy lub

graftczny system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu,

c) instalacje lub utządzenia do, termicznego przeksńałcania odpadów muszą być

wyposażone w przynajmniej jeden palnik pomocniczy, wtączEący się automatycznie w celu

stałego utrzymywania wymaganej temperatury procesu orźV wspomagania jego rozruchu

izatrzymywaria;

d) urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujące dotrzymanie

nonn emisyjnych,

e)urządzenia techniczne do ochrony gleby orazwód powierzchniowych i podziemnych,

f vrządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych.

$s
1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie bądź aktualizację zezwolenia, w celu potwierdzenia

spełnienia wymagń określonych w niniejszej uchwale otaz obowipujących przepisach

zobowiązany jest wraz z wnioskiem skierowanym do Wójta Gminy o udzielenie lub aktua|izację

zezw olenia zł'oŻy Ó odpowiednie dokumenty.

2) Wniosek powinien spełniaó wanurki określone w ustawie w z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz, U, z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.)

oraz niniej szej uchwały.
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