
Zarządzenie Nr 17/06
Burmistrza Kałuszyna

z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w zw. z art.7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy Kałuszyn jest zobowiązany spełnić następujące
wymagania:

1. Posiadać  podpisaną  umowę  ze  schroniskiem,  które  będzie  odbierać
wyłapane psy.

2. Odwożone  zwierzęta  powinny  być  bezzwłocznie  odwożone  do
schroniska.

3. Używane  przy wyłapywaniu  bezdomnych zwierząt  urządzenia  i  środki
nie mogą stwarzać zagrożenia  dla ich życia i  zdrowia ani  zadawać im
cierpienia.

4. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002).

5. Określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z  dnia  26  sierpnia  1998r  w  sprawie  zasad  i  warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. z 1998r., Nr 116, poz. 753)

§ 2

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami jest obowiązany:

1. Spełnić inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów,
w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług,
ochrony  środowiska  i  obowiązku  prowadzenia  odpowiedniej
dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

2. Zgłosić  właściwemu  powiatowemu  lekarzowi  weterynarii  zamiar
rozpoczęcia  działalności  w  terminie,  co  najmniej  30  dni  przed  jej



rozpoczęciem  i  zaprzestanie  działalności  w  terminie  7  dni  od  jej
zaprzestania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Kałuszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna
                                                                                              Zofia Wołkiewicz

     


