Projekt

UCHWAŁA NR / /2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia …………………………
w sprawie określenia 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399 i poz. 1593), Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta i gminy Wysoka działalności
w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały,
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części - zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, na terenie miasta i gminy Wysoka.
1. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opieki przed bezdomnymi
zwierzętami,
2) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt
(Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753),
3) posiadać sprawne techniczne środki transportu, przystosowane do przewozu zwierząt,
zgodnie z wymogami art. 24a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), dopuszczone decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii,
4) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów
o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu,
5) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot
zajmujący się unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych,
6) w razie braku natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska dysponować
miejscem do tymczasowego przetrzymania wyłapanych zwierząt,
7) posiadać umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt,
8) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,
w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt,
co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników
i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy.
9) zatrudnić do odławiania i transportu zwierząt osoby, które nie były prawomocnie
skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności
z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, na terenie miasta i gminy Wysoka.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, na terenie miasta i gminy
Wysoka, powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezrobotnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,
3) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.)
4) posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót
budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409
z późn. zm.),
5) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz
wyposażenie muszą być zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U z 2004 r., Nr 158,
poz. 1657)
6) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii, zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca
2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dla zwierząt (Dz. U z 2004 r., Nr 158, poz. 1657),
7) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych,
utylizacji lub prowadzenia grzebowisk, albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych
czynności.

8) posiadać odpowiednio wyszkoloną oraz przeszkoloną kadrę, w tym również w zakresie
BHP.
9) przedsiębiorca prowadzący działalność w wyżej wymienionym zakresie, jego wspólnicy
i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy, nie mogą być prawomocnie skazani za
przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym
oświadczeniem.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:
1) oświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
2) oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne,
3) umowa o stałej współpracy z podmiotami świadczącymi usługi weterynaryjne,
4) oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego wykształcenia oraz przeszkolonej kadry, w
liczbie gwarantującej stałe świadczenia usług,
5) dowód potwierdzający tytuł prawnego do miejsca (terenu), na którym prowadzona będzie
działalność,
6) oświadczenie lub inny dokument stwierdzający posiadanie urządzeń i obiektów
niezbędnych do prowadzenia działalności, określonych w przepisach dotyczących
szczegółowych wymagania weterynaryjne dla prowadzania schroniska dla zwierząt,
7) umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie grzebania lub spalenia
zwłok zwierzęcych i ich części.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych, na terenie miasta i gminy Wysoka.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, na terenie miasta i gminy
Wysoka, powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami
prawa budowlanego,
4) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed
zabiegiem,
5) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok i ich części,
6) posiadać pomieszczenia urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności
określone w przepisach w sprawie szczegółowych warunków przy zbieraniu, przetwarzaniu,
grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych,
7) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w tym również w zakresie przepisów BHP.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:
1) oświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
2) oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczanie społeczne,
3) oświadczenie o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry, w liczbie gwarantującej
stałe świadczenie usług,
4) dowód potwierdzający tytuł prawny do miejsca (terenu), na którym prowadzona jest
działalność

5) oświadczenie lub inny dokument stwierdzający posiadanie pomieszczeń, urządzeń i
obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności określonej w przepisach w sprawie
szczegółowych warunków przy zbieraniu przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok
zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia ………………… roku, w sprawie określenia
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
i ich części.
Przygotowanie projektu uchwały wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)
zgodnie z którym rada gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4 (wskazanego artykułu) Zezwolenia, o których mowa wyżej
wymagane są na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) ochrony przez bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 cytowanej ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze
decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia
usług. W projekcie uchwały określono wymagania dla przedsiębiorców, na prowadzenie
działalności w przedmiotowym zakresie uwzględniając wymagania wynikające z przepisów:
1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856
z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 r.,
Nr 116, poz. 753),
3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.),
4) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
(Dz. U. z 2004 r., Nr 158, poz. 1657).

