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Poz. 3445
UCHWAŁA NR XIV/121/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy
Chmielnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz
1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy
Chmielnik.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien:
1. posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2. dysponować sprawnym pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, dopuszczonym do użytku
decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, oraz posiadać licencję przewoźnika;
3. posiadać specjalistyczny, atestowany sprzęt do odławiania i przenoszenia zwierząt, nie stwarzający
zagrożenia dla ich zdrowia i życia;
4. posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę pracowniczą,
5. posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem
ich do schroniska;
6. posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym odbiór wyłapanych
zwierząt lub udokumentować gotowość tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt.
7. udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza
weterynarii;
8. udokumentować gotowość do odbioru
unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych;

zwłok

zwierzęcych

przez

podmiot

zajmujący

się

§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 4. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów
(oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia działalności, w przypadku, gdy będzie to
niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

–2–
Poz. 3445
Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
_______________________________________________________________________________________________________________

§ 5. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone przez przedsiębiorcę w oryginale lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania
przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności.
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
określonym w § 1 powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia według wzoru, który stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chmielniku
Sławomir Wójcik

–3–
Poz. 3445
Dziennik
Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
_______________________________________________________________________________________________________________
Wzór

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XIV/121/2015
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 23 listopada 2015r.

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami
Podstawa prawna :art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

… …………………………………… ..

Chmielnik, dnia ....................

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.........................................................
(adres)

Burmistrz Miasta i Gminy
Chmielnik

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami
1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia:
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy (adres do korespondencji, jeśli jest
inny):............................................................................................................................................
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): .............................................................................
4. Określenie przedmiotu działalności (np. wyłapywanie, przetrzymywanie, transport):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. Określenie obszaru działalności (w granicach administracyjnych):
a. miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt (numer działki, obręb, tytuł prawny)
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca na prowadzenie
działalności objętej wnioskiem:
a. sprzęt specjalistyczny przeznaczony do wyłapywania i obezwładniania zwierząt
………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
7. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
…………………………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………………………...
8. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu
jej prowadzenia:
.......................................................................................................................................................
Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, prawdziwość
danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem.
………… dnia, ................. ...........................................................................
czytelny podpis osoby uprawnionej

Załączniki:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest
zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”).
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub odpis z krajowego rejestru
sądowego.
3. Opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii o obiektach i środkach technicznych służących
do prowadzenia działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje.
4. Zaświadczenie lub oświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt
przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu.
5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego do przetrzymywania
wyłapanych zwierząt bezdomnych.
6. Dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii.
7. Dokument potwierdzający współpracę z podmiotem do odbioru zwłok zwierzęcych.

8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł ( nr konta
07 8483 0001 2001 0000 0013 0004) Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z
chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
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Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 9 ust.1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami może zostać udzielone na czas określony, jednak nie dłużej niż na 10
lat.
2. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni,
brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami
prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu
stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik
wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone
uchwałą Nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego poz. …………….).

