UCHWAŁA Nr V/24/2014
Rady Gminy Krasne
z dnia 20 maja 2014 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996r. o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Krasne, uchwala co następuje:
§1
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Krasne działalności w zakresie:
1.

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,

2.

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik nr 2 do
uchwały,

3.

prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące
załącznik nr 3 do uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasne.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bożena Niska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/24/2014
Rady Gminy Krasne
z dnia 20.05.2014 r.

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące
wymagania:
posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami,
posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania
bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą
wyłapywane lub obezwładniane, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
 odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych
klatek o odpowiedniej wielkości umożliwiającej zwierzęciu zajęcie swobodnej pozycji
stojącej lub leżącej,
 klatki do transportu zwierząt zamontowane w sposób uniemożliwiający ich
przesuwanie się podczas transportu oraz w sposób zapewniający prawidłową
wentylację,
 zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami
atmosferycznymi,
 podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz
umożliwiającą utrzymanie higieny,
zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska,
posiadać umowę na umieszczanie wyłapanych zwierząt w schronisku dla zwierząt,
posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w tym również w
zakresie BHP, a w szczególności:
 kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt winni posiadać
zaświadczenie potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt,
wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca
zatrudnienia tych osób,
 pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie
mogą być karani z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856),
prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem daty
i miejsca wyłapania zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane
i będzie przetrzymywane,
przedsiębiorca nie może być karany z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856),
2. Spełnienie wymienionych w ust. 1 wymagań musi zostać potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/24/2014
Rady Gminy Krasne
z dnia 20.05.2014 r.

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających 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 spełniać
następujące wymagania:
1)
posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
2)
posiadać specjalistyczne środki i urządzenia przeznaczone do chwytania i
wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie
zadające im cierpień,
3)
posiadać samochód przeznaczony do przewozu zwierząt,
4)
posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1,
5)
posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych
do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument
wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami),
6)
prowadzić ww. działalność w miejscu i w sposób spełniający wymogi Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymogów
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158,
poz. 1657),
7)
chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być
urządzeniem przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego
typu urządzenia i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym,
8)
posiadać przeszkoloną kadrę niezbędną do prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usługi, w tym w szczególności:
 pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami winni być przeszkoleni w
zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,
 pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami winni być przeszkoleni w
zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,
 pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 lub 37
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 856),
9)
zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną wymaganą
obowiązującymi przepisami,
10)
zapewnić odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem
zwłok zwierząt,
11)
przedsiębiorca nie może być karany z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856),
12)
wykazy zwierząt przebywających w schronisku muszą być prowadzone na bieżąco
i gromadzone w miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji.
2. Spełnienie wymienionych w ust. 1 wymagań musi zostać potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/24/2014
Rady Gminy Krasne
z dnia 20.05.2014 r.

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części
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)
posiadać 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 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 ze zmianami),
4)
prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, utwardzonym i odpowiednio
zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,
5)
posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6)
posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części
przed zagrzebaniem,
7)
posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i
ich części,
8)
posiadać urządzenia i środki techniczne w ilości i jakości odpowiedniej do
prowadzenia planowanej działalności spełniające wymagania przepisów
budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska,
9)
prowadzić na bieżąco wykazy grzebanych lub spalanych zwierząt i ich części,
10)
posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę obsługującą sprzęt
i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia niniejszej działalności, w tym również
w zakresie BHP,
11)
posiadać wydzielone pomieszczenie z urządzeniami chłodzącymi do tymczasowego
przetrzymywania zwłok zwierząt i ich części w przypadku braku możliwości
natychmiastowej utylizacji.
2. Spełnienie wymienionych w ust. 1 wymagań musi zostać potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

