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z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
Gminy Bobowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 3, w związku z art. 7 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm.) - Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bobowa,
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Gminy Bobowa, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/125/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 26 marca 2012 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bobowa powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać specjalistyczny sprzęt przeznaczony do wyłapywania zwierząt bezdomnych (np. poskrom dla
zwierząt, aplikatur do zdalnego zadawania leków) - stosowane urządzenia nie mogą stwarzać zagrożenia
dla życia i zdrowia zwierząt, ani zadawać im cierpienia,
3) posiadać pojazd przystosowany do transportu wyłapanych zwierząt spełniający warunki określone w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 106,poz.1002 z późn.
zm.),
4) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego do czasowego przetrzymywania zwierząt przed ich
przewiezieniem do schroniska, spełniającego wymagania określone w art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 106,poz.1002 z późn. zm.), ogrodzone i zabezpieczone
przed dostępem osób postronnych.
2. Spełnienie wymagań określonych w pkt 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę
w szczególności odpowiednimi dokumentami wymaganymi prawem do wykonywania działalność objętej
zezwoleniem.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/125/12
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 26 marca 2012 r.
Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bobowa
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
Gminy Bobowa powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego do prowadzenia schroniska, dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, wyznaczonego zgodnie z ustawą z dnia 23
marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn.
zm.),
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3) posiadać obiekt schroniska urządzony i wyposażony zgodnie 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),
4) posiadać obiekt spalarni zwłok zwierzęcych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwienia odpadów
medycznych i weterynaryjnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.).
2. Spełnienie wymagań określonych w pkt 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę
w szczególności odpowiednimi dokumentami wymaganymi prawem do wykonywania działalność objętej
zezwoleniem.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

