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UCHWAŁA NR IX/75/2015
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
z dnia 17 września 2015 roku
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późn. zm.)
Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opieki nad 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 roku w sprawie
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753),
3) posiadać sprawne technicznie środki transportu, przystosowane do przewozu zwierząt, zgodnie
z wymogami art. 24 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 856 z późn. zm.), dopuszczone decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii,
4) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, zgodnie z przepisami o ochronie
zwierząt, oraz obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu,
5) posiadać możliwości udzielenia w razie potrzeby pomocy lekarsko weterynaryjnej,
6) w razie braku natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska dysponować miejscem do
tymczasowego przetrzymania wyłapanych zwierząt,
7) 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 spółek osobowych i osób zasiadających w organach
przedsiębiorcy,
8) zatrudniać 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. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę
odpowiednimi dokumentami. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia
dodatkowych dokumentów, na potwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności, w przypadku
gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.
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3. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii
Zebrzydowskiej
Marcin Krawczyński

