Uchwała Nr XXIX/183/2009
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Bliżyn uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Załącznik do Uchwały Nr
XXIX/183/2009
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 października 2009 r.
WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY 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
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych
zwierząt, w tym:
a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt,
c) zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną,
3) p o s i a d ać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska;
4) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
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1) z aświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru
Sądowego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Załącznik do Uchwały Nr
XXIX/183/2009
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 28 października 2009 r.
WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY 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
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych
zwierząt, w tym:
a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt,
c) zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną,
3) p o s i a d ać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska;
4) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) z aświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru
Sądowego
2) umowa sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust.
1 pkt 2,
3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii,
4) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
5) informacja o odbytych szkoleniach.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalnoś ć gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami;
4) dysponować niezbędnym sprzętem i urządzeniami technicznymi, które nie będą stwarzać
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a w szczególności:
a) klatkami dla psów i kotów,
b) pomieszczeniem do prowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt,
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c) pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. §1 ust.3 stosuje się odpowiednio.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a w szczególności:
a) klatkami dla psów i kotów,
b) pomieszczeniem do prowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt,
c) pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. §1 ust.3 stosuje się odpowiednio.
§ 3. 1. 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) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części;
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami;
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym;
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. §1 ust.3 stosuje się odpowiednio.
UZASADNIENIE
W dniu 1 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
Nr 92, poz. 753), która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Nowela pozbawia wójta
kompetencji do określania wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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. Obowiązujące do
tej pory Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006r. dot. przedmiotowej
sprawy utraciło swoją moc w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Nowe przepisy upoważniają Radę
Gminy do określania ww. wymogów w drodze uchwały.
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2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. §1 ust.3 stosuje się odpowiednio.
UZASADNIENIE
W dniu 1 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
Nr 92, poz. 753), która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Nowela pozbawia wójta
kompetencji do określania wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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. Obowiązujące do
tej pory Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17 listopada 2006r. dot. przedmiotowej
sprawy utraciło swoją moc w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Nowe przepisy upoważniają Radę
Gminy do określania ww. wymogów w drodze uchwały.
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