
 
 
                                                           
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 82/2006 
Wójta Gminy Brańszczyk 

z dnia 13 kwietnia 2006 roku 
 
 

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

 
 
 
 
 
 Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 – ze zmianami), Wójt Gminy Brańszczyk 
postanawia, co następuje: 
                                    
                                                                              § 1. 
  
 Określa się wymagania jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami . 
 
                                                                              § 2. 
 
  
 Zarządzenie wchodzi  w Ŝycie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Wójt Gminy 
 
                                                                                                        mgr Mieczysław Pękul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik do 
ZARZĄDZENIA NR  82/06 

Wójta Gminy Brańszczyk   
z dnia 13 kwietnia 2006 roku 

 
Wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia                
na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:     

 
 
                                                                   § 1. 
 
 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie świadczenia usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, musi spełniać następujące 
wymagania: 
 

1. posiadać samochodowy środek transportu umoŜliwiający przewoŜonym zwierzętom 
przyjęcie naturalnej pozycji stojącej lub leŜącej, z zadaszeniem i ścianami 
zabezpieczającymi zwierzęta przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, z 
podłogą zapewniającą przyczepność kończyn oraz umoŜliwiającą utrzymanie higieny w 
czasie transportu, 

2. posiadać wyznaczone (zadaszone i ogrodzone) miejsce, w którym będą przebywały 
bezdomne zwierzęta pochwycone na terenie gminy Brańszczyk, w czasie gdy ich 
dostarczenie do schroniska dla zwierząt nie będzie moŜliwa (pora nocna, dni wolne od 
pracy), 

3. zapewnić opiekę weterynaryjną w przypadku pochwycenia zwierzęcia okaleczonego lub 
chorego, 

4. zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonania usług w zakresie świadczenia ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, 

5. przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać decyzję Wójta 
Gminy Brańszczyk, zezwalającą na prowadzenie usług w zakresie świadczenia ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, 

6. przestrzegać wszystkich innych przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt. 
 
    

 
                                                               UZASADNIENIE      
 
 Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622 – z późniejszymi zmianami ) nałoŜyła w art. 7 ust.3 na wójtów 
gmin obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami. Niniejsze zarządzenie określa w/w wymagania. 


