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UCHWAŁA NR XXIX/201/2013
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594), art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) Rada Gminy w Gowarczowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie na terenie gminy Gowarczów działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Przedsiębiorca powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) przedsiębiorca, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art.35
i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz.1002
z późn. zm.)
3) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantują odbiór zwierząt
wyłapanych,
4) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii obejmującą przedmiot prowadzonej działalności,
5) powinien posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący
się unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych,
6) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do
schroniska,
7) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami
określonymi w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
nr 106, poz.1002 z późn. zm.) dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.
8) dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt,
niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia 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 1998r. nr 116, poz.753).
§ 2. Wymienione w § 1 wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
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§ 5. chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

