UCHWAŁA NR XI/62/2015
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2015, poz. 1515) oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm.)
RADA GMINY WILCZYCE
uchwala, co następuje
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Wilczyce, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Krakowiak
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Załącznik do Uchwały Nr XI/62/2015
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 19 listopada 2015 r.
Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Wilczyce.
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) udokumentować gotowość do
przez schronisko dla zwierząt;

odbioru

wyłapanych

zwierząt

z

terenu

Gminy

Wilczyce

3) dysponować sprawnym pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, dopuszczonym do użytku
decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, oraz posiadać licencję przewoźnika,
4) posiadać specjalistyczny, atestowany sprzęt do odławiania i przenoszenia zwierząt, nie stwarzający
zagrożenia dla ich zdrowia i życia;
5) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza
weterynarii;
6) udokumentować gotowość do odbioru
unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych;

zwłok

zwierzęcych

przez

podmiot

zajmujący

się

7) wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenie nie może być orzeczony zakaz
wykonywania działalności w zakresie ochrony przeciwko bezdomnymi zwierzętami na podstawie art. 35 i
37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 856 z późn. zm).
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt
2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane;
4) dysponować obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia
działalności we wnioskowanym zakresie;
5) dysponować sprawnym pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, dopuszczonym do użytku
decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,
6) udokumentować gotowość do odbioru
unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych

zwłok

zwierzęcych

przez

podmiot

zajmujący

się

7) wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenie, nie może być orzeczony zakaz
wykonywania działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych;
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części powinien:
1) posiadać
zarejestrowaną
działalność
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

gospodarczą

w

zakresie

prowadzenia

grzebowisk

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na ten cel zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami
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3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, o ile jest ono wymagane odrębnymi przepisami;
4) posiadać następujące obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności:
a) pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,
b) pomieszczenie z chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,
c) urządzenie wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
d) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,
e) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich
zagrzebaniem,
f) środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wilczyce.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz.1399 z późn. zm.) Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały,
wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4 (wymienionego artykułu). Zezwolenia, o których mowa wyżej wymagane są na
prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie :
1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części,
i udzielane są w drodze decyzji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwych ze względu na
miejsce świadczenia usług.
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