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Poz. 689
UCHWAŁA NR XXX/192/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 13 lutego 2017 r.

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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j.
Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności na terenie gminy Stąporków w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, określa załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr L/406/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/192/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 lutego 2017 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy
Stąporków.
Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami;
2) zapewnić przyjęcie zwierząt, odłowionych na terenie Stąporkowa, przez schronisko
dla bezdomnych zwierząt;
3) w razie braku natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska dysponować miejscem
do tymczasowego przetrzymania wyłapanych zwierząt;
4) mieć zapewnioną w razie potrzeby opiekę weterynaryjną dla wyłapywanych i transportowanych
zwierząt;
5) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, co należy poświadczyć
stosownym oświadczeniem;
6) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań
weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;
7) posiadać specjalistyczny, atestowany sprzęt do odławiania i przenoszenia zwierząt, nie stwarzający
zagrożenia dla ich zdrowia i życia, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;
8) dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie: postępowania ze zwierzętami, przepisów o ochronie
zwierząt i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, co należy poświadczyć
stosownym oświadczeniem;
9) 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, co należy
poświadczyć stosownym oświadczeniem (dotyczy to również wspólników i osób zasiadających
w organach przedsiębiorcy);
10) zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt 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, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX/192/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 lutego 2017 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie
gminy Stąporków.

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)

posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym na schronisko dla bezdomnych zwierząt;
3)
posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub innym stosowny dokument potwierdzający
dopuszczenie obiektu do użytkowania wymagany przepisami prawa budowlanego;
4)
posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii;
5)
posiadać środki techniczne i wyposażenie spełniające warunki do prowadzenia określonej
działalności, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt co należy
poświadczyć stosownym oświadczeniem;
6)
posiadać zezwolenie jako przewoźnika i dysponować pojazdem dopuszczonym decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii do transportu zwierząt i ich zwłok, co należy poświadczyć
stosownym oświadczeniem lub posiadać dokument poświadczający gotowość do odbioru zwłok
zwierzęcych przez zakład prowadzący działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania,
przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych;
7)
posiadać dokumenty potwierdzające gotowość do udzielania pomocy weterynaryjnej
zwierzętom przebywającym w schronisku.
8)
przedstawić dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych
przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwianie zwłok
zwierzęcych i ich części lub oświadczenie, że schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania
zwłok zwierzęcych lub ich części;
9)
dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów
o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, co należy
poświadczyć stosownym oświadczenie;
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10)
nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,
w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, co należy
poświadczyć stosownym oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników i osób zasiadających
w organach przedsiębiorcy;
11)
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, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/192/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 13 lutego 2017 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 Stąporków.
Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia 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 terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym na grzebowisko i spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części;
3)
posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub innym stosowny dokument potwierdzający
dopuszczenie obiektu do użytkowania wymagany przepisami prawa budowlanego;
4)

posiadać urządzenia lub narzędzia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

5)

posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

6)
posiadać miejsce magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich;
7)

posiadać urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;

8)
posiadać pomieszczenie lub urządzenie do przechowywania zwłok zwierzęcych w warunkach
chłodniczych przed ich spaleniem.

