UCHWAŁA NR XIX/168/13
RADY GMINY OSTROWICE
z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Ostrowice 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 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz.21, poz.
228 i poz. 888), Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1. Przedsiębiorca
ubiegający
się
o uzyskanie
zezwolenia
na
prowadzenie
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

działalności

1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) posiadać urządzenia i środki przeznaczone do wyłapywania zwierząt niestwarzające zagrożenia dla ich życia
i zdrowia oraz niepowodujące cierpienia;
3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, który zapewni:
a) odpowiednią powierzchnię i kubaturę,
b) dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
c) naturalną pozycję przewożonych zwierząt,
d) podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie
czystości i dezynfekcję,
e) bezpieczeństwo zwierząt poprzez zabezpieczenie przed ucieczką lub wypadnięciem oraz uniknięciem
zranień ciała i cierpienia,
4) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;
5) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym czasowo przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta przed
przewiezieniem ich do schroniska;
6) posiadać umowę gwarantującą odbiór zwierząt lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt
wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt;
7) posiadać umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie utylizacji zwłok
zwierzęcych i ich części.
2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia obowiązany
jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej;
2) wykaz środków i urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi
dysponowanie środkiem transportu oraz oświadczenie, że środek transportu spełnia wymogi określone
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas
transportu i związanych z tym działań;
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3) umowę stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5;
5) umowę lub oświadczenie zapewniające bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt;
6) umowę zapewniającą utylizację zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja schroniska dla
zwierząt;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu (schroniska) lub inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy Prawo budowlane;
4) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt;
5) posiadać umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie utylizacji zwłok
zwierzęcych i ich części.
2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia obowiązany
jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3) pozwolenie na użytkowanie obiektu (schroniska);
4) oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;
5) umowę zapewniającą utylizację zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
2) posiadać wydzielony teren, na którym zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
3) posiadać urządzenia i środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
4) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem.
2. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia obowiązany
jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
3) oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4.
§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełniania wymagań
wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Błachuta
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