UCHWAŁA NR XXIV/95/2019
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz.
506 z późn. zm.) oraz art.7 ust.1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn.zm.), Rada Gminy Iwaniska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Iwaniska w zakresie:
1. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2. Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3. Prowadzenia grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/95/2019
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 24 października 2019 r.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
na terenie Gminy Iwaniska działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenia na terenie Gminy Iwaniska działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełnić następujące wymagania:
1)Zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami, w liczbie
gwarantującej stałe świadczenia usług;
2)Dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapywanych zwierząt do czasu przewiezienia do schroniska.
3)Zapewnić posiadanie specjalistycznych urządzeń i środków do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, nie
stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadające im cierpień;
4)Zapewnić w razie potrzeby, udzielenie pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza
weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego zamiaru prowadzenia działalności;
5)Zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt, przez zakład zajmujący się unieszkodliwieniem zwłok
zwierząt, co najmniej przez okres zgłoszonego zamiaru prowadzenia działalności.
6)Zapewnić dysponowanie środkiem transportu, spełniającym wymagania w zakresie transportu zwierząt,
właściwie oznakowanym, zapewniając prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach;
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełnić następujące wymagania:
1)Zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami, w liczbie
gwarantującej stałe świadczenie usług;
2)Zapewnić dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do
zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności:
a) Urządzeniami lub sprzętem do przechowywania i przygotowywania karmy oraz karmienia zwierząt,
b) Chłodnią lub urządzeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych;
3)Posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające:
a) Właściwą opiekę nad zwierzętami,
b) Należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego obiektów schroniska,
c) Prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach:
4)Spełniać wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schroniska dla zwierząt;
5)Zapewnić zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części, powinien spełnić następujących warunki:
1)Zapewnić dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do
zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności:
a) Pojazdem przystosowanym do przewozu zwłok zwierzęcych,

b) Chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych
c) Urządzeniami technicznymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części;
2)Zapewnić dysponowanie odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem;
3)Po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych lub spalanych zwierząt lub ich części.
§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 6. 1. Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność na terenie Gminy Iwaniska w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Iwaniska.
2. wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ustalonym w ust. 1 powinien
spełniać wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz, 1454 z późn.zm.)

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm) wymagane jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie w/w zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 8 wyżej cytowanej
ustawy.

