UCHWALA Nr ............. .1............. 2014
RADY MIASTA MARK!
2014 roku
z dnia

5'2Lt .
DRUKNR ...............

w sprawie wymagaIi, jakie powinien spelniac przedsif(biorca ubiegaj~cy sif( 0 uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzf(tami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz~t, a talcie grzebowisk i spalarni zwlok .
zwierzf(cych i ich cZf(sci

N a podstawie art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z p6Zn. zm.) i art. 7 ust. 3, 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0
·utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t.j . Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z p6Zn. ZITI.) - Rada
Miasta Marki uchwala, co nast((puje:

§1.
Okresla si(( wymagania, jakie powlruen spelniac przedsi((biorca ubiegajqcy Sl((
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Marki dzialalnosci w zakresie:

0

uzyskanie

1. ochrony przed bezdomnymi zwierz((tami - zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do rurueJszeJ
uchwaly,
2. prowadzenia schronisk dla bezdornnych zwierz'tt - zgodnie z zal'tcznikiem nr 2 do niniejszej
uchwaly,
3. prowadzenia spalami zwlok zwierz((cych i ich cz((sci - zgodnie z zal'tcznikiem ill 4 do
niniejszej uchwaly,
4. prowadzenia grzebowisk zwlok zwierz((cych i ich cz((sci - zgodnie z zal'tcznikiem nr 3 do
niniejszej uchwaly.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza si(( Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz((dowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Przewodnicz'tcy Rady Miasta Marki

~(rzysztof

Kurzeja

ra~i

Zalqcznik Nr I do uchwaly
Nr .. .. ...1 .... .....12014
Rady Miasta Marki
z dnia .... .... ....... .. . 2014 I~

Wymagania jakie powinien spelniac przedsierbiorca ubiegaj:,!cy sier 0 uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzertami na terenie .
GminyMarki
1. Przedsi~biorca ubiegajqcy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony
przed bezdomnyrnizwierz~tarni powinien spelnie nast~ujqce wymagania:
1) posiadae wpis do ewidencji dzialamosci gospodarczej lub rejestru przedsi~biorcow w Krajowym
Rejestrze Sqdowym w zakresie ochrony przed bezdomnyrni zwierz~tami ;
2) spelnie warunki okreslone w Rozporzctdzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie ochrony zwierzctt podczas transportu i zwictzanych z tym dzialan · oraz zmieniajctcym
dyrektywy 64/432/EWG i 93 /1191WE oraz rozporzctdzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. U . UEL.2005.3.1),
a takZe posiadae zezwolenie na transport zwierzctt i decyzj~ Powiatowego Lekarza Weterynarii.
stwierdzajctcct spelnienie wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia w/w dzialalnosci;
3) dysponowae srodkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierzctt zgodnie z wymogami
okreslonyrni w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzctt (t.j .: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 z p·oin. zm.) dopuszczonym decyzjctPowiatowego Lekarza Weterynarii;
4) posiadae atestowane srodki i narz~dzia przeznaczone do chwytania i obezwladniania zwierzctt;
5) przedlozye umow~ zawartct z lekarzem weterynarii, ktory w razie potrzeby udzieli pomocy
weterynaryjnej wylapywanym zwierz~tom;
6)

przedsi~biorca

ubiegajctcy si~ 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
ochrony przed bezdomnyrni zwierz~tarni nie moze bye prawomocnie skazany za czyn z art. 35 lub
37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., 0 ochronie zwierzctt (t.j .: Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z poin.
zm.);

7) posiadae odpowiednict liczb~ pracownikow gwarantujctcct stale swiadczenie uslugi w zakresie
przepisow 0 ochronie zwierzctt, ktorzy ponadto nie byli prawomocnie skazani za czyn z art. 35 lub
37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzctt (t.j. Dz. U . z 2013 r., poz. 856 z poin. zm.);
8) pracownicy powinni zostae odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie
pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie post~owania ze zwierz~tarni i przepisow
o ochronie zwierzctt;
9) prowadzie

ewidencj~

wylapywanych zwierzctt;

10) zapewnie przed przewiezieniem zwierz~cia do schroniska urnieszczenie zdj~cia tego zwierz~cia
wraz z informacjct 0 rniejscu i dacie jego wylapania na stronie intemetowej Urz~du Miasta Marki
- http://zwierzaki.marki.pll;
2. Wyrnienione w ust. 1 wymagania muszct zostae wykazane odpowiednirni dokumentarni.
3. Dokumenty zalctczone do wniosku muszct bye przedloione w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodnose z oryginalem przez osob~ upowaznionct do reprezentowania przedsi~biorcy ubiegajctcego si~
o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci.
4. Przedsi~biorca przed rozpocz~ciem dzialalnosci powinien zlozye wniosek 0 uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnyrni zwierz~tarni , zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzctdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poin. zm.) .

!:.

Zalqcznik Nr 2 do uchwaly
Nr ....... /. ... .... ..12014
Rady Miasta Marki
z dnia ... ..... .... .. .... 2014 1:

Wymagania jakie powinien spelniac przedsil(biorca ubiegaj~cy sil( 0 uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz~t na
terenie Gminy Marki
1. Przedsi((biorca ubiegajqcy si(( 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdornnych zwierzqt na terenie Grniny Marki musi spelnie nast((pujqce
wymagarua:
1) posiadae wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub rejestru przedsi((biorc6w w Krajowym
Rejestrze Sqdowym w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdornnych zwierz<\.t;·
2) posiadae decyzj(( Powiatowego Lekarza Weterynarii nadaj<\.c<\. weterynaryjny numer identyfikacyjny,
zgodnie z ustaw<\. z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierz<\.t oraz zwalczaniu chor6b
zakainych zwierz<\.t (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 z p6in. zm.);
3)posiadae atestowane srodki i narz((dzia przeznaczone do chwytania i obezwladniania zwierz<\.t;
4)posiadae tytul prawny do dysponowania terenem, na kt6rym prowadzona rna bye dzialalnose
o kt6rej mowa w ust. 1 i co do kt6rej zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dopuszczaj<\. prowadzenie takiej dzialainosci;
5) teren na kt6rym b((dzie prowadzona dzialalnose musi bye ogrodzony i zabezpieczony przed
dost((pem os6b postronnych;
6) teren pod schronisko dla bezdornnych zwierz<\.t powinien spelniae warunki okreslone
w rozporz<\.dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczeg6Iowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierz<\.t (Dz. U. z 2004 L
Nr 158, poz. 1657);
7) posiadae pozwolenie na uzytkowanie obiekt6w budowlanych przeznaczonych do prowadzenia
schroniska dla bezdornnych zwierz<\.t, 0 kt6rych mowa w rozporz<\.dzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 L W sprawie szczeg6Iowych wymagan weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla bezdornnych zwierz<\.t (t.j. Dz. U. z 2004 L Nr 158 . poz. 1657 z p6in.
zm.) lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 L, poz. 1409 z p6in. zm.);
8) dysponowac pojazdem przystosowanym do transportu zwierz<\.t, co nalezy poswiadczye stosownym
oswiadczeniem lub posiadae podpisan<\. umow(( z podmiotem posiadaj<\.cym pojazd przystosowany
do transportu zwierz<\.t i swiadcz<\.cym usrugi w tym zakresie. Dysponuj<\.cy pojazdem rna posiadae
zezwolenie przewoinika i decyzj(( Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzaj<\.c<\. spelnienie
wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia w/w dzialainosci, w przypadku podpisanej umowy
z podrniotem naleiy dol<\.czye do wniosku jej kopi((;
9) posiadae sprz((t
w schronisku;

urz<\.dzenia niezb((dne do wlasciwego utrzymania zwierz<\.t przebywaj<\.cych

10) przedIozye umow(( zawart<\. z lekarzem weterynarii
przebywaj<\.cych w schronisku dla bezdornnych zwierz<\.t;

na

opiek(( weterynaryjn<\. zwierz<\.t

·11) posiadae umOW(( z podrniotem zajmuj<\.cym si(( unieszkodliwianiem zwIok zwierz((cych (ewentualnie
pisernne oswiadczenie podmiotu 0 gotowosci przyj((cia zwIok zwierz((cych od przedsi((biorcy);
12) przedsi((biorca ubiegaj<\.cy si(( 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
schronisk dla bezdornnych zwierz<\.t nie moze bye prawomocnie skazany za czyn z art. 35 lub 37
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., 0 ochronie zwierz<\.t (t.j . Dz. U. z 2013 L , poz. 856 z p6in. zm.);

13) posiadae odpowiedni'l. liczb(( pracownikow gwarantujqcct stale swiadczenie uslugi w zakresie
przepisow 0 ochronie zwierzctt, ktorzy ponadto nie byli prawomocnie skazani za czyn z art. 35 'lub
37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzctt (t.j . Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z poin. zm.);
14) pracownicy powinni zostae odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy (w tym zapewnienie
pracownikom odpowiedniej ochrony osobistej) w zakresie postt(powania ze zwierz((tami i przepisow
o ochronie zwierzctt;
15) prowadzie ewidencj(( ilosci zwierzctt wraz z infonnacjami
w schronisku, a takZe rejestr swiadczonych uslug;

0

gatunkach i pochodzeniu zwierzctt

16) podejmowae dzialania zwictzane z poszukiwaniem nowych wlascicieli dla przebywajctcych
w schroniskach zwierzq;
2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszct zostae wykazane o.dpowiednimi dokumentami.
3. Dokumenty zalctczone do wniosku muszct bye przedlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodnose z oryginalem przez osob(( upowaznionct do reprezentowania przedsi((biorcy ubiegajctcego si((
o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci.
4 . . Przedsi((biorca przed rozpocz((ciem dzialalnosci powiilien zlozye wniosek 0 uzyskanie zezwolenia
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdornnych zwierzctt, zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzctdku w gminach (t.j . Dz. U. z .2013 r., poz. 1399 z poin.
zm.).

Zalqcznik Nr 3 do uchwaly
Nr .......1. ........ .12014
Rady Miasta Marki
z dnia ........ ........ .. 2014 1~

Wymagania jakie powinien spelniac przedsi'i:biorca ubiegaj~cy si'i: 0 uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie prow-adzenia spalarni zwlok zwierz'i:cych i ich cz((sci na
terenie Gminy Marki
1. Przedsit'(biorca ubiegajqcy sit'( 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
prowadzeniaspalarni zwlok zwierzt'(cych i ich czt'(sci na terenie Gminy Marki musi spelnie _nastt'(pujqce
wymagama:
1) posiadae wpis do rej estru przedsit'(biorcow Kraj owego Rej estru Sqdowego lub ewidencj i dzialalnosci gospodarczej obejmujqcy. prowadzenie spalarni zwlok zwierzt'(cych i ich czt'(sci;
2) posiadae decyzjt'( Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalajqcq naprowadzenie dzialalnosci
w zakresie grzebowisk zwlok zwierzt'(cych i ich czt'(sci, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. 0 ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierzqt
(t.j. Dz. U. Z 2008 r. nr 213 poz. 1342 z poin. zm.), stwierdzajqcq spelnienie wymagan
weterynaryjnych okreslonych przepisami Vnii Europejskiej , ustanawiajqcymi przepisy sanitame
dotyczqce produktow ubocznych pochodzenia zwierzt'(cego, nieprzeznaczonych do spoiycia przez
ludzi;
3) zapewnie prowadzenie dzialalnosci, 0 ktorej mow a w pkt.l) zgodnie z wymogami wynikajqcymi
z przepisow sanitamo - weterynaryjnych oraz wymogow okreslonych przepisarni ochrony
srodowiska, w szczegolnosci:
a) Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczqcych prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. z 2002 r.
Nr 37, poz. 339 z poin. zm.),
b) Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody
(Dz. V . z 2008 r. Nr 206 poz. 1291),
c) Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. V . z 2011 r. Nr 95, poz. 558 z poin. zm.),
d) Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
sposob6w i warunkow unieszkodliwiania odpadow medycznych i weterynaryjnych
(Dz. V . 2003 r. Nr 8, poz.1 04 z poin. zm.),
e) Normami Vnii Europejskiej : Dyrektywq 20001761WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadow (Dz. U. L 332 z 28.12.2000,
str. 91-111) oraz Rozporzqdzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 paidziemika 2002 r. ustanawiajqcego przepisy sanitarne dotyczqce produktow
ubocznych pochodzenia zwierzt'(cego nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi
(Dz. V . L 273 z 10.10.2002, str. 1-95);
4) posiadae tytul prawny do nieruchomosci, na ktorej bt'(dzie prowadzona ww. dzialalnose (spalarnia
zwlok zwierzt'(cych i ich czt'(sci moze bye zlokalizowana tylko na terenie przewidzianym na ten
cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalonym ostateCZllq decyzjq o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji);
5) teren na ktorym bt'(dzie prowadzona dzialalnose musi bye ogrodzony i zabezpieczony przed
dostt'(pem osob postronnych;
6) posiadae urzqdzenia i srodki techniczne umozliwiajqce spalenie zwlok zwierzt'(cych i ich czt'(sci;
7) posiadae pojazd przystosowany do transportu zwlok zwierzt'(cych i ich czt'(sci oraz chlodnit'( do

czasowego przetrzymywania zwlok zwierzt(cych;
8) dysponowae srodkarni do przechowywania bqdi gromadzenia odpadow powstalych w procesie; ·
spalania lub posiadae stosown'l. urnowt( zawart'l. z przedsit(biorc'l. posiadaj'l.cym zezwolenie na
odbieranie tego rodzaju odpadow;
9) zapewnie prowadzenie rejestru iprzechowywanie dokumentacji zawieraj'l.cej informacje
o gatunkach i pochodzeniu padlych zwierz'l.t oraz ich czt(sci, ktore zostaly spalone w ramach
prowadzonej dzialalnosci;
10) dysponowae odpowiednio przygotowanymi przeszkolonym personelem;
11) przedsit(biorca ubiegaj'l.cy sit( 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w . zakresie
prowadzenia spalarni zwlok zwierzt(cych i ich czt(sci nie moze bye prawomocnie skazany za
czyn z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., 0 ochronie zwierz'l.t (t.j. Dz. U. z.2013 r.,
poz. 856 zpoin. zm.);
2. Wyrnienione w ust. 1 wymagania musz'l. zostae wykazane odpowiednirni dokumentami.
3. Dokumenty zal'l.czone do wniosku musz'l. bye przedlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodnose z oryginalem przez osobt( upowaznion'l. do reprezentowania przedsit(biorcy ubiegaj'l.cego sit(
o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci.
3. Jezeli przedsit(biorca nie dysponuje chlodni'l. do czasowego przetrzymywania zwlok zwierzt(cych,
wowczas powinien przedlozye stosown'l. urnowt( gwarantuj'l.c'l. odbior zwlok zwierzt(cych lub przedstawie
pisemne oswiadczenie 0 gotowosci do odbioru zwlok zwierzt(cych przez przedsit(biorct( prowadz'l.cego
dzialalnose w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania
ubocznych produktow zwierzt(cych.
4. Przedsit(biorca przed rozpoczt(ciem dzialalnosci winien zlozye wniosek 0 uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie prowadzenia spalarni zwlok zwierzt(cych i ich czt(sci zgodnie
z wymogarni wynikaj'l.cyrni z art. 8 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i pbrz'l.dku
w grninach (t.j . Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poin. zm.).
5. Po otrzymaniu zezwolenia, przedsit(biorca zobowi'l.zany jest powiadornie Panstwowego Powiatowego
Lekarza Weterynarii 0 prowadzeniu spalarni zwlok zwierzt(cych i ich czt(Sci, w celu urnieszczenia podmiotu
w rejestrze podrniotow nadzorowanych, 0 ktorym mowa wart. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 ochronie
zdrowia zwierz'l.t oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierz'l.t (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z poin.
zm.).

Zalqcznik Nr 4 do uchwaly
Nr ...... .1. .. ... ...12014
Rady Miasta Marki
z dnia ......... ... .... .. 2014 1:

Wymagania jakie powinien spelniac przedsiE(biorca ubiegaj~cy siE( 0 uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie prowadzenia grzebowisk zwlok zwierzE(cychi ich cZE(sci
na terenie Gminy Marki
1. Przedsi((biorca ubiegaj'lcy si(( 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci . w zakresie
prowadzenia grzebowisk zwIok zwierz((cych i ich cz((sci powinien:
1)

posiadae wpis do ewidencji dzialalnoscigospodarczej lub rejestru przedsi((biorcow w Krajowym .
Rejestrze Sa,dowym w zakresie prowadzenia grzebowisk zwIok zwierz((cych i ich · cz((sci,
wystawione nie wczesniej niz trzy mlesi'lce przed zlozeniem wniosku;
.

2) posiadae decyzj(( Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalaj'lc'l na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie grzebowisk zwIok zwierz((cych i ich cz((sci, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. 0 ,ochronie zdrowia zwierz'lt oraz zwa1czaniu chorob zakainych zwierz'lt (tekst jednolity Dz.
U. Z 2008 r. nr 213 poz. 1342 z poin. zm.), stwierdzaj'lc'l spelnienie wymagan weterynaryjnych
olCreSlonych przepisarni Dnii Europejskiej, ustanawiaj'lcyrni przepisy sanitarne dotycz'lce produktow
ubocznych pochodzenia zwierz((cego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi;
3)

posiadae tytul prawny do dysponowania terenem, na ktorym prowadzona ma bye dzialainose,
ktorej mow a w ust. 1 w zakresie prowadzenia grzebowisk zwIok zwierz((cych i ich cz((sci zgodnie
z postanowieniami rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz'lcyrni warunkow
powstawania grzebowisk zwIok zwierz((cych i ich cz((sci;

·0

4)

posiadae obiekty i srodki techniczne niezb((dne do prawidlowego prowadzenia dzialalnosci,
a w szczegolnosci:
a) chlodni(( do tymczasowego przetrzymywania zwIok zwierz((cych i ich cz((sci,
b) miejsce do magazynowania srodkow dezynfekcyjnych,
c) srodki niezb((dne do dezynfekcji zwIok zwierz((cych i ich cz((sci przed zagrzebaniem,
d) srodki techniczne umozliwiaj'lce grzebanie zwIok zwierz((cych i ich cz((sci;

5)

teren na ktorym b((dzie prowadzona dzialalnose musi bye ogrodzony i zabezpieczony przed
dost{(pem osob postronnych;

6)

Przedsi((biorca ubiegaj'lcy si(( 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w . zakresie
prowadzenia grzebowisk zwIok zwierz((cych i ich cz((sci nie moze bye prawomocnie skazany za
czyn z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., 0 ochronie zwierz'lt (t.j.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 856 z poin. zm.);

2. Wyrnienione w ust. 1 wymagania musz'l zostae wykazane odpowiednirni dokumentami.
3. Dokumenty zal'lczone do wniosku musz'l bye przedlozone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za .
zgodnose z oryginalem przez osob(( upowaznion'l do reprezentowania przedsi((biorcy ubiegaj'lcego si((
o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci.
4. przedsi((biorca przed rozpocz((ciem dzialalnosci powinien zlozye wniosek 0 uzyskanie zezwolenia
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdornnych zwierz'lt, zgodnie z zapisarni art. 8 ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w grninach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poin.
zm.).

UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
w gminach ustawq z dnia 23 stycznia 2009 r.

0

0

utrzymaniu czystosci iporza,dku

zmianie niektorych ustaw w zwiqzku ze zmianami

w organizacji i podziale zadan administracji publicznej w wojewodztwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92,
poz. 753 z poin. zm.) naloiyla na rady gmin obowiqzek okreslenia w drodze uchwaly wymagan,
jakie powinien spelniae przedsi<tbiorca ubiegajqcy si<t 0 uzyskanie zezwolenia na swiadczenie uslug
w zakresie ochrony przed bezdornnymi zwierz<ttami, prowadzenia schroniska dla bezdornnych
zwierzqt, grzebowiska i spalarni zwlok zwierz<tcych i ich cz<tsci.
drodzezarz~dzenia

Dotychczas takie wymagania ustalal Bunnistrz Miasta w

-

tj. zarzqdzenia Nr 0152172/2088 Bunnistrza Miasta Marki z dnia 27 paidziemika 2008 r. w sprawie
okreslenia wymagan, jakie powinni spelniae przedsi<tbiorca ubiegajqcy si<t

0

uzyskanie zezwolenia

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz<ttami, prowadzenia schronisk dla bezdornnych
zwierzqt, a takie grzebowisk i spalami zwlok zwierz<tcych i ich cz<tsci.
Niniejsza uchwala, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

0

utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U . z 2013 r., poz. 1399 z poin. zm.) okresla wymogi, jakie ma
spelnie

przedsi<tbiorca

w

celu

prowadzenia

dzialalnosci

na

odpowiednim

pOZlOmle,

niestwarzajqcym zagroien sanitarnych i srodowiskowych, co wymaga posiadania odpowiedniego
sprz<ttu i wyposaienia. Ponadto, wymogi okreslone niniejszq uchwalq majq zapewnie, by
prowadzenie okreslonej dzialalnosci nie powodowalo ucia,Zliwosci dla mieszkancow miasta Marki.
Okreslajqc w niniejszej uchwale wymagania dla przedsi<tbiorcow uwzgl<tdniono fakt,
ii: prowadzenie dzialalnosci w przedmiotowym zakresie regulowane jest innymi przepisami, w tym
zwlaszcza przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
856 z poin. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

0

0

ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2013 r., poz.

ochronie zwierzqt oraz zwalczaniu chorob

zakainych zwierzqt (Dz. U . z 2008 r. Nr 213 , poz. 1342 z poin. zm.) oraz przepisami
szczegolowymi zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewn<ttrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierzqt (Dz. U. z 1998
r., nr 116, poz. 753 z poin. zm.) oraz w Rozporza,dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegolowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia
schronisk dla zwierzqt (Dz. U. z 2004 r., nr 158, poz. 1657 z p6Zn. zm.). Przy lokalizacji schroniska
dla zwierzqt oraz grzebowiska lub spalarni zwlok zwierz<tcych uwzgl<tdnione bye mUSZq takie
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz 1409 z poin. zm.)
oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. z 2012 r., poz 647 z poin. zm.).

0

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

