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UCHWAŁA NR XXX/201/13
RADY GMINY BIELINY
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bieliny działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(t.j.z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r., Dz. U., poz. 391) Rada Gminy Bieliny, uchwala co
następuje
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełnić następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalności gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) dysponować specjalistycznymi urządzeniami i środkami służącymi do wyłapywania lub obezwładniania
bezdomnych zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im
cierpienia;
2) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt;
3) dysponować tytułem prawnym do miejsca przetrzymywania zwierząt agresywnych w razie braku
możliwości natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska, wynikającym w szczególności
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, umowy
cywilnoprawnej;
4) prowadzić współpracę ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie umieszczania w nim wyłapywanych
zwierząt;
5) zapewnić zwierzętom w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;
6) prowadzić współpracę z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełnić następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalności gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;
2) dysponować tytułem prawnym do terenu, na której będzie schronisko dla zwierząt wynikającym
w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego,
umowy cywilnoprawnej;

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 1308

3) posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia (zezwolenia, uzgodnienia) na prowadzenie na
prowadzenie obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w szczególności z zakresu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt;
4) zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim pomieszczenia oraz
wyposażenie były zgodne z wymaganiami określonymi w § 1-5 rozporządzenia 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);
5) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku
przez lekarza weterynarii, zgodnie z wymogami §7 rozporządzenia 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);
6) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt;.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bieliny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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