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z dnia 28 marca 2012 r.
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 podstawieart.18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm.) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.) - RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA
CO NASTĘPUJE:
§ 1. Ustala się niżej wymienione wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1. Prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia.
2. Posiadać urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ani
zadawać im cierpienia.
3. Posiadać środek transportu spełniający wymagania w zakresie transportu zwierząt a w szczególności:
a) środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni
umożliwiające utrzymania higieny oraz przewożenie zwierząt w naturalnej pozycji.
4. Zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną wyłapywanym zwierzętom,
5. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań wymienionych w ust. 1-5 przedsiębiorca powinien przedłożyć:
1) potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej,
2) umowę stałej współpracy z Lecznicą dla zwierząt,
3) wykaz środków transportu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie tych środków.
4) oświadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przeszkolonej kadry pracowniczej w zakresie postępowania ze
zwierzętami,
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5) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na której prowadzona jest działalność,
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełnić następujące wymagania:
1. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt,
2. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,
3. Udokumentować, posiadanie pomieszczeń, urządzeń i obiektów do prowadzenia działalności określonych
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
4. Zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie kontroli stanu
zdrowia.
5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań wymienionych w ust. 1 - 4 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności schronisk dla bezdomnych zwierząt, przedsiębiorca musi przedłożyć:
1) potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej,
2) umowę stałej współpracy z Lecznicą dla zwierząt
3) wykaz środków transportu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków.
4) oświadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przeszkolonej kadry pracowniczej w zakresie postępowania ze
zwierzętami,
5) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
6) kserokopię zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zamiaru prowadzenia działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla zwierząt.
7) umowę na utylizację zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 4. 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. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych ich części,
2. Posiadać tytuł prawny do terenu na którym ma być prowadzona działalność,
3. Miejsce w którym jest prowadzona działalność musi być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wejście
osób niepowołanych,
4. Posiadać środki techniczne do grzebania i spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
5. Posiadać środki do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, obudowane i szczelnie zabezpieczone przed
wyciekami,
6. Posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą zapewniającą stałe świadczenie usług.
7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 1-6 przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
musi przedłożyć:
1) potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej,
2) tytuł prawny do terenu na którym ma być prowadzona działalność.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Charsznica
Andrzej Pietrzyk

