DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 21 marca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW

Poz. 2419

Data: 2019-03-21 15:05:32

UCHWAŁA NR V/41/2019
RADY GMINY PCIM
z dnia 13 marca 2019 roku
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 terenie Gminy Pcim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.1 pkt. 3-4 i ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.) Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się na terenie Gminy Pcim
o uzyskanie zezwolenia na:
1) Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – zgodnie z załącznikiem nr. 1
do niniejszej uchwały;
2) Prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - zgodnie
z załącznikiem nr. 2 do niniejszej uchwały;
3) Prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich
części – zgodnie z załącznikiem nr. 3 do niniejszej uchwały;
§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia
wymagań wynikających z innych przepisów prawa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/41/2019
Rady Gminy Pcim
z dnia 13 marca 2019 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pcim
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pcim powinien spełniać następujące wymagania:
1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) W razie niemożności natychmiastowego przewiezienia zwierząt do schroniska dysponować miejscem do
tymczasowego przetrzymywania zwierząt;
3) Posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt, 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 r., Nr 116, poz. 753) nie stwarzające
zagrożenia ich życia i zdrowia, oraz nie zadające im cierpienia;
4) Posiadać środek transportu do przewozu zwierząt:
a) Pojazd powinien być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz winien posiadać aktualne badania
techniczne;
b) Pojazd powinien być przystosowany do transportu zwierząt, który ma powierzchnię umożliwiającą
ustawienie klatek transportowych, zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki przewozu,
posiadający wentylację oraz ściany i zadaszenie w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami
czynników atmosferycznych zgodnie z wymogami określonymi w art. 24a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.122) dopuszczonymi decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii;
5) Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii w przypadku potrzeby udzielenia pomocy lekarskoweterynaryjnej;
6) Dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami lub posiadać udokumentowane
doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami;
7) Posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się
unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych;
8) 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 (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.122) co należy
poświadczyć odpowiednim oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników oraz osób zasiadających
w organach przedsiębiorcy;
9) Prowadzić pisemną ewidencję wyłapywanych zwierząt, w której będą opisane: data miejsce wyłapania
zwierzęcia, rasa, płeć, opis zwierzęcia, adres schroniska do którego zostało przekazane zwierzę oraz data
przekazania zwierzęcia do schroniska;
10) Udostępniać pracownikom Urzędu Gminy Pcim dowody świadczenia usług oraz dopełniania obowiązków,
których potwierdzenie warunkowało udzielenie przez Wójta Gminy Pcim zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pcim;
2. Przedsiębiorca o którym mowa w ust 1. Zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia
w zakresie wskazanej działalności wraz z dokumentami wymaganymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
a ponadto udokumentować spełnienie wymagań o których mowa w ust. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/41/2019
Rady Gminy Pcim
z dnia 13 marca 2019 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
na terenie Gminy Pcim
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt;
2) 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.122) co należy
poświadczyć odpowiednim oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników oraz osób zasiadających
w organach przedsiębiorcy.
3) Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność oraz która została
wyznaczona do tego rodzaju działalności w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945);
4) Lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą spełniać
wymagania określone 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.
z 2004 r., Nr 158, poz. 1657);
5) Posiadać sprzęt, urządzenia, środki techniczne umożliwiające prowadzenie działalności w powyższym
zakresie;
6) Dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób nie powodujący
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia.
7) Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny,
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1967);
8) Posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności;
9) Posiadać środek transportu do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.122) dopuszczonym decyzją Powiatowego
Lekarza Weterynarii lub posiadać zawartą umowę z podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do
transportu zwierząt i świadczącym usługi tym zakresie;
10) Dysponować wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w zakresie postępowania ze zwierzętami
oraz przepisów o ochronie zwierząt;
11) Posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych. W przypadku braku chłodni do
czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych należy posiadać umowę gwarantującą odbiór zwłok
zwierzęcych przez podmioty uprawnione do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia
grzebowisk.
12) Posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych utylizacji lub prowadzenia
grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności.
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2. Przedsiębiorca o którym mowa w ust.1 zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia
w zakresie wskazanej działalności wraz z dokumentami wymaganymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
a ponadto udokumentować spełnienie wymagań o których mowa w ust. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/41/2019
Rady Gminy Pcim
z dnia 13 marca 2019 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Gminy Pcim
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
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 i ich części;
2) Posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa
w pkt. 1;
3) Posiadać decyzję Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk lub
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) Prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, spełniającym wymagania lokalizacyjne, zdrowotne,
higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki
sanitarno-higieniczne;
5) Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
6) Posiadać, obiekty, sprzęt urządzenia i środki techniczne umożliwiające grzebanie i spalanie zwłok
zwierzęcych i ich części;
7) Dysponować kadrą pracowniczą przeszkoloną w zakresie prowadzonej działalności;
8) Posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;
9) Posiadać stosowne decyzje i zezwolenia niezbędne w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności,
zwłaszcza wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi;
10) Przestrzegać odrębne przepisy dotyczące działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych ich części;
11) Dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstających w procesie spalania
bądź podpisać umowę (oświadczenie) gwarantującą gotowość odbioru tych odpadów przez
wyspecjalizowany podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia na ich transport i zagospodarowanie;
2. Przedsiębiorca o którym mowa w ust.1 zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia
w zakresie wskazanej działalności wraz z dokumentami wymaganymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
a ponadto udokumentować spełnienie wymagań o których mowa w ust. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
dr Piotr Sadowski

