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UCHWAŁA NR XLI/280/2018
RADY GMINY BEJSCE
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich
części.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bejsce
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:
1) posiadać zarejestrowana działalność w zakresie ochrony przed zwierzętami;
2) dysponować środkiem transportu, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzającą
spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla
środka transportu zwierząt zgodnie
z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.);
3) dysponować atestowanymi środkami i urządzeniami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób
niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia;
4) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, co najmniej
przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt ;
2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt;
3) udokumentować posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego decyzją Powiatowego
Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.);
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4) dysponować środkiem transportu, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzającą
spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla
środka transportu zwierząt zgodnie
z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.);
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części
powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części;
2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie grzebowisko zwłok
zwierzęcych i ich części;
3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności
w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1855, z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii
Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie spalarnie zwłok zwierzęcych
i ich części;
3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności
w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855,
z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii
Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;
4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w
szczególności: a) chłodnię do czasowego przetrzymania zwłok zwierzęcych i ich części, b) urządzenie do
spalania zwłok zwierzęcych, c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania, d)
środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 6. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bejsce.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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