UCHWAŁA nr L/663/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495, z 2006r.
Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala,
co następuje:

§1.1.Ustala się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§3.Uchwała podlega
Świętokrzyskiego.

ogłoszeniu

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

§4.Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik nr 1
do uchwały nr L/663/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY
SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI.

§1.Wymagania w zakresie posiadanych środków i wyposaŜenia technicznego oraz
warunków w trakcie świadczenia usług.
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować
specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych
zwierząt, w tym:
1)urządzeniami i środkami, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób
nie zagraŜający ich zdrowiu i Ŝyciu, w sposób bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia,
2)samochodem o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu
zwierząt; środek transportu powinien umoŜliwiać ustawienie conajmniej dwóch atestowanych
klatek odpowiadających średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemoŜliwiający
ich przesuwanie się w czasie transportu; środek transportu powinien posiadać zadaszenie
i izolowane ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi;
powinien posiadać odpowiednią wentylację; podłogi pojazdu uŜywanego do transportu
powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz
umoŜliwiającą utrzymanie higieny;
2.Przedsiębiorca powinien dotrzymać następujących warunków:
1)podczas transportu zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a uŜywane
uwięzi nie mogą im krępować leŜenia i wstawania w czasie transportu,
2)w trakcie dłuŜszego transportu przedsiębiorca musi zapewnić zwierzętom odpowiednio
wodę i karmę oraz odpoczynek,
3)zwierzętom chorym lub rannym naleŜy niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną,
4)w przypadku braku moŜliwości bezpośredniego przewiezienia zwierzęcia do schroniska
przedsiębiorca moŜe je czasowo przetrzymywać na terenie nieruchomości, do której posiada
tytuł prawny przy czym przedsiębiorca ma wówczas obowiązek zapewnić zwierzęciu
pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem
do światła dziennego, umoŜliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, niezbędną odpowiednią
karmę i stały dostęp do wody, a w razie konieczności opiekę weterynaryjną; w przypadku
konieczności trzymania zwierzęcia na uwięzi, nie moŜe ona powodować u niego urazów ani
cierpień oraz musi mu zapewnić moŜliwość niezbędnego ruchu.
3.Przedsiębiorca powinien posiadać na dzień złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia
zawarte następujące umowy:
1)umowa ze schroniskiem dla zwierząt na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski,
2)umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej,
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3)umowa na odbieranie zwłok zwierząt padłych zawarta z podmiotem prowadzącym
działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania zwłok zwierzęcych lub ich części
(w szczególności grzebanie lub spalanie).
4.Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie wyłapanych zwierząt,
w szczególności przedsiębiorca w ramach wykonywania usługi jest zobowiązany do
zachowania środków ostroŜności, zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia zwierząt oraz
ludzi, jest zobowiązany do dołoŜenia starań by wyłapane zwierzęta były jak najmniej
uciąŜliwe dla otoczenia.
5.Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w :
1)ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.),
2)ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
ze zm.),
i
porządku
na
terenie
Miasta
3)regulaminie
utrzymania
czystości
Ostrowca Świętokrzyskiego przyjętym uchwałą nr LVI/628/2006 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006r. ze zm.,
4)innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych odnoszących się do problematyki
regulowanej w niniejszym załączniku.
§2.Wymagania w zakresie doświadczenia.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować odpowiednio
przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów
o ochronie zwierząt.
§3.Potwierdzenie wymagań.
1.Wymienione w §1 i §2 wymagania i warunki powinny zostać wykazane odpowiednimi
dokumentami.
2.Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
1)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
2)dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta
będą wyłapywane i transportowane,
3)aktualna na dzień złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia umowa ze schroniskiem
dla zwierząt na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1,
4)aktualna na dzień złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia umowa o stałej współpracy
z lekarzem weterynarii, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2,
5)aktualna na dzień złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia umowa zawarta z podmiotem
prowadzącym działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania zwłok zwierzęcych lub ich
części (w szczególności grzebanie lub spalanie), o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3,
6)umowa o świadczenie usług o analogicznym zakresie, jeŜeli były one świadczone przez
przedsiębiorcę w innej gminie.
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

- 2

-

Załącznik nr 2
do uchwały nr L/663/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY
SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
A TAKśE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.
§1.Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt.
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:
1)posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt,
2)posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność,
3)posiadać pozwolenie na uŜytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.),
4)dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz
w zakresie przepisów o ochronie zwierząt.
5)dysponować urządzeniami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania schroniska,
w szczególności:
a)urządzeniami warzelnymi,
b)urządzeniami chłodniczymi,
c)urządzeniami i środkami neutralizującymi na wypadek chorób zakaźnych zwierząt,
6)posiadać waŜną w momencie składania wniosku o wydanie zezwolenia umowę
z lekarzem weterynarii, na podstawie której zapewniona zostanie zwierzętom przebywającym
w schronisku opieka weterynaryjna w zakresie:
a)kontroli stanu zdrowia,
b)profilaktyki i leczenia,
c)zwalczania pasoŜytów wewnętrznych i zewnętrznych.
2.Wymienione w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
3.Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
2)dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust.1
pkt 2,
3)uwierzytelniona kopia pozwolenia na uŜytkowanie i/lub innych stosownych zezwoleń,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
4)aktualna umowa z lekarzem weterynarii, o której mowa w § 1 ust. pkt 6,
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§2.Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk
i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:
1)posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2)posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność,
3)posiadać pozwolenie na uŜytkowanie i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.),
4)posiadać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) jeŜeli są
wymagane.
5)aktualna na dzień złoŜenia wniosku o wydanie zezwolenia umowa o stałej współpracy
z lekarzem weterynarii.
2.Wymienione w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
3.Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1)zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
2)dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o którym mowa w § 2 ust.1
pkt 2,
3)uwierzytelniona kopia pozwolenia na uŜytkowanie i/lub innych stosownych zezwoleń,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,
4)uwierzytelnione kopie zezwoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 jeŜeli są wymagane,
5)umowa o świadczenie usług, jeŜeli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie
przed złoŜeniem wniosku o wydanie zezwolenia,
6)aktualna umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w § 2 ust. 1
pkt 5.
§3.Pozostałe wymagania.
1.Przeznaczenie terenu, na którym będzie prowadzona działalność, o której mowa w §1 i §2
musi być zgodne z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2.Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami powinna być zgodna takŜe z wymaganiami określonymi w:
1)ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.),
2)ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
ze zm.),
3)regulaminie
utrzymania
czystości
i
porządku
na
terenie
Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego przyjętym uchwałą nr LVI/628/2006 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006r. ze zm.,
4) innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych odnoszących się do problematyki
regulowanej w niniejszym załączniku.
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Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski
-

