UCHWAŁA NR XXXVI/96/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250 i 1020) – Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na:
1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
3) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:
1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,
2) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,
3) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych
zwierząt, niestwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i nie zadający im cierpienia,
4) posiadać możliwość zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku,
gdy schwytane zwierzę jest ranne,
5) posiadać możliwość
do schroniska.
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§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać lub dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami
technicznymi niezbędnymi do prowadzenia określonej działalności,
3) teren schroniska powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
4) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną dla zwierząt przebywających w schronisku,

5) posiadać umowę z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok
zwierzęcych bądź pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości przyjęcia zwłok
zwierzęcych od przedsiębiorcy.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi
spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność,
3) posiadać tytuł prawny do obiektu, na którym będzie prowadzona działalność –
stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane
oraz przepisami weterynaryjnymi i sanitarnymi,
4) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do grzebania lub
spalania zwłok zwierzęcych i ich części spełniające wymagania określone
w obowiązujących przepisach w tym zakresie,
5) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania
zwłok zwierzęcych lub ich części, gdy brak jest możliwości natychmiastowej
utylizacji,
6) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 5. 1. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności powinien złożyć wniosek
o uzyskanie stosownego zezwolenia, zgodnie z zapisami art. 8 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Wymagania określone w §2, §3, §4 niniejszej uchwały nie zwalniają
przedsiębiorcy od spełniania innych wymagań wynikających z przepisów
odrębnych.
§ 6. Traci moc uchwała nr L/663/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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