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Poz. 7907
UCHWAŁA NR XIV/117/15
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 26 listopada 2015 roku

w sprawie 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 terenie Gminy
Miasta Bochnia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia u c h w a l a co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, 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 terenie Gminy Miasta
Bochnia, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miasta

Jan Balicki
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/117/15
Rady Miasta Bochnia
z dnia 26 listopada 2015 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Miasta Bochnia.
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania miejscem dla tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt
przed przewiezieniem ich do schroniska;
3) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Miasta Bochnia przez
schronisko dla zwierząt;
4) dysponować sprawnym pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, dopuszczonym do użytku decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych zgodnie z art. 24a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);
5) posiadać specjalistyczny, atestowany sprzęt do odławiania i przenoszenia zwierząt, nie stwarzający
zagrożenia dla ich zdrowia i życia i niezadającym im cierpienia zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998, Nr 116, poz. 753);
6) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem
zwłok zwierzęcych;
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych
zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt;
2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzone będzie schronisko dla zwierząt;
3) posiadać zgłoszenie zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii
właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1539 z późn, zm.);
4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane;
5) dysponować obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności
we wnioskowanym zakresie 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. Nr 158, poz. 1657);
6) dysponować sprawnym pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, dopuszczonym do użytku decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych zgodnie z art. 24a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.);
7) udokumentować gotowość do zapewnienia opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii zwierzętom
przebywającym w schronisku;
8) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem
zwłok zwierzęcych;
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§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na ten cel zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1539 z późn, zm.);
4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu o ile jest ono wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane;
5) posiadać następujące obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności:
a) pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,
b) pomieszczenie z chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,
c) urządzenie wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
d) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,
e) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich
zagrzebaniem,
f) środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części.
Przewodniczący Rady Miasta

Jan Balicki

