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UCHWAŁA NR XLVIII/ 356/2018
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Bukowina Tatrzańska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z poźn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

w zakresie

1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) zapewnić przyjęcie odłowionych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska zwierząt, przez schronisko dla
bezdomnych zwierząt;
3) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt;
4) posiadać zarejestrowany i dopuszczony do ruchu środek transportu, przystosowany do transportu zwierząt,
spełniający wymagania weterynaryjne określona dla środka transportu zwierząt;
5) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności
z art.35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz.856 ze zm.);
dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy, co należy poświadczyć
stosownym oświadczeniem;
6) zatrudniać 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 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2013 r. poz.856 ze zm.); co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;
2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

w zakresie

1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność, przeznaczonego zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na schronisko dla bezdomnych zwierząt;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa
budowlanego i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;
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4) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności
z art.35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz.856 ze zm.);
dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy; co należy poświadczyć
stosownym oświadczeniem;
5) zatrudniać 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 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.
z 2013 r. poz.856 ze zm.); co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;
2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych
lub ich części;
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność, przeznaczona zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na prowadzenie grzebowiska i spalarni
zwłok zwierzęcych lub ich części;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa
budowlanego i wymaganiami weterynaryjnymi;
4) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej
zakresu zamierzonej działalności, w szczególności:

do

a) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,
b) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
c) urządzeniami technicznymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części;
2. Przedsiębiorca, obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
Władysław Piszczek

