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UCHWAŁA∗ NR XXVI/285/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 27 grudnia 2012 rok
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Krzeszowice w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 z póżn. zm.), w związku z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391 z późn.zm) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala,
co następuje
§ 1. 1. Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien:
1. złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust.1 i art.8 ust.1a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391
z późn.zm),
2. posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
3. dysponować atestowanymi urządzeniami do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia
dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającym im cierpienia,
4. dysponować transportem przystosowanym do przewozu zwierząt dopuszczony do ruchu w wyniku
uzyskania stosownych zezwoleń,
5. dysponować urządzeniami lub sprzętem służącymi do bezpiecznego transportu zwierząt,
6. posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
7. posiadać zawartą umowę z lekarzem weterynarii lub oświadczenie lekarza weterynarii o gotowości
współpracy w zakresie opieki weterynaryjnej,
8. posiadać własne schronisko lub posiadać zawartą umowę gwarantującą przyjęcie odłowionych zwierząt
przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt,
9. w przypadku nie bezpośredniego przekazywania odłowionych zwierząt do schroniska należy posiadać
tytuł prawny do nieruchomości, na której będą czasowo przetrzymywane zwierzęta przed przewiezieniem
ich do schroniska,
10. posiadać urządzenia umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą czipowania,
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11. prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych, która będzie zawierać opis zwierzęcia, w tym jego gatunek,
wiek, płeć, maść, datę wyłapania, datę umieszczenia w schronisku,
12. nie być karanym, a w przypadku osób prawnych, nie zatrudniać osób karanych za przestępstwa
określone w art.35 ust 1, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.
Nr 106, poz.1002 z późn. zm),
13. posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1. Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzeszowice, powinien:
1. złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust.1 i art.8 ust.1a
ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391
z późn.zm),
2. posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt,
3. posiadać tytuł prawny do nieruchomości gdzie prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt. 2,
na której zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dopuszczalna jest lokalizacja schroniska dla
zwierząt,
4. posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymaganymi przepisami
prawo budowlane,
5. posiadać obiekt przystosowany do przetrzymywania zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami,
w których bezdomne zwierzęta mogą przebywać oraz niezbędnym zapleczem socjalno – technicznym
i wyposażeniem zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca
2004r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
6. prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczającym wydostanie się zwierząt poza
nieruchomość,
7. posiadać stosowne decyzje i zezwolenia wymagane przepisami w zakresie prowadzenia przedmiotowej
działalności, zwłaszcza przepisami weterynaryjnymi, sanitarnymi, ochrony środowiska, ustawy o odpadach,
8. posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
9. dysponować kadrą posiadająca kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami,
10. posiadać urządzenia umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą czipowania,
11. zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną (tj. posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii,
obejmującej przedmiot prowadzonej działalności),
12. w przypadku przekazywania zwłok zwierzęcych do zakładów prowadzących działalność w zakresie
odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, posiadać zapewnienie w/w podmiotu w zakresie
odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części,
13. nie być karanym, a w przypadku osób prawnych, nie zatrudniać osób karanych za przestępstwa
określone w art.35 ust 1, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.
Nr 106, poz.1002 z późn. zm),
§ 3. 1. Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Krzeszowice, powinien:
1. złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust.1 i art.8 ust.1a
ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. Nr 391
z późn.zm),
2. posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok
zwierzęcych ich części lub spalarni zwłok zwierzęcych,
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3. posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na powyższy cel zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
4. posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymaganymi przepisami
prawo budowlane,
5. prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,
6. teren przeznaczony pod prowadzenie w/w działalności powinien być zlokalizowany w sposób
wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie,
7. posiadać stosowne decyzje i zezwolenia wymagane przepisami w zakresie prowadzenia przedmiotowej
działalności, zwłaszcza przepisami sanitarnymi, weterynaryjnymi, ochrony środowiska i ustawy o odpadach,
8. przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych,
9. posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, dysponować piecem do spalania
zwłok lub chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych oraz zapewnić dalsze, zgodne
z prawem, postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi,
10. posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
11. dysponować transportem do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczony do ruchu w wyniku
uzyskania stosownych zezwoleń.
§ 4. Wymagania ustalone w uchwale nie uchybiają innym wymaganiom wynikającym z odrębnych
przepisów prawa, które przedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj podejmowanej działalności poprzez
uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, opinii itp.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Renata Brzózka

