Uchwała Nr L/398/10
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie 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 częśc i
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241), art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Miejska
w Kamieńsku uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegając y s ię o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania :
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie,
2) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające
zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadające im cierpienia,
3) posiadać środek transportu, spełniający wymagania w zakresie transportu zwierząt, określone
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005
z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym
działań, prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach, lub zawartą umowę z podmiotem
posiadającym taki środek transportu,
4) w czasie transportu zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną (umowa zawarta z lekarzem
weterynarii), odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;
5) posiadać własne schronisko lub zawartą umowę z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko;
6) posiadać odpowiednio wykształconą i przeszkoloną kadrę.
7) nie być karanym, a w przypadku osób prawnych nie zatrudniać we władzach osób karanych za
przestępstwa określone w art. 35, art.37b, ustawy o ochronie zwierząt.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
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w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania :
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1) mieć zarejestrowaną działalnoś ć gospodarczą w tym zakresie oraz posiadać tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu

7) nie być karanym, a w przypadku osób prawnych nie zatrudniać we władzach osób karanych za
przestępstwa określone w art. 35, art.37b, ustawy o ochronie zwierząt.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania :
1) mieć zarejestrowaną działalnoś ć gospodarczą w tym zakresie oraz posiadać tytuł prawny do
dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu
planowanej działalności, zlokalizowaną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu,
2) schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
2. Podmiot prowadzący schronisko zobowiązany jest prowadzić rejestr zwierząt
przebywających w schronisku, zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną, do obsługi zwierząt
zatrudnić osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami.
3. Schronisko powinno być wyposażone w urządzenia i środki techniczne niezbędne do
grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części , odpowiadające wymaganiom rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 z późn.
zm.), lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwierząt padłych w przypadku przekazywania ich
do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.
4. Przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt specjalistyczny służący dezynfekcji urządzeń
wykorzystywanych do prowadzenia działalności lub mieć zawartą umowę z firmą prowadzącą
działalność w zakresie przeprowadzania dezynfekcji.
§ 3. Przedsiębiorca składając wniosek, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jest zobowiązany złożyć dokumenty określone w art. 1a ustawy oraz
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jan Bartoszewski
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