Uchwała Nr 272/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 kwietnia 2013 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 oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie gminy Celestynów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§1
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy
Celestynów.
§2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami powinien spełniać następujące wymogi:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ochrony przed zwierzętami
bezdomnymi;
2) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane oraz transportowane
do miejsca i przetrzymywania przed przewiezieniem ich do schroniska, zgodnie z ustawą z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
3) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt
wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt;
4) posiadać przygotowany personel kierowniczy i wykonawczy, przeszkolony w kierunku weterynaryjnym,
w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług oraz zapewnienie zwierzętom stałej opieki
weterynaryjnej;
5) posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, umożliwiające czasowy pobyt wyłapanych
zwierząt oraz tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania odłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska;
6) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych.

§3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
powinien spełniać następujące wymogi:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt;
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa
w pkt 1;
3) teren, na którym prowadzona będzie działalność musi być ogrodzony i utwardzony;
4) obiekt, w którym prowadzone będzie schronisko powinien być zadaszony, wyposażony

wydzielony

wybieg dla zwierząt oraz boksy zapewniające przebywającym w nich zwierzętom właściwe warunki
bytowania;
5) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane oraz transportowane
zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
z późn. zm.);
6) posiadać przygotowany personel kierowniczy i wykonawczy, przeszkolony w kierunku weterynaryjnym,
w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług oraz zapewnienie zwierzętom stałej opieki
weterynaryjnej;
7) w przypadku nie dysponowania piecem do spalania zwłok zwierzęcych Przedsiębiorca powinien
przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne
oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystania lub usuwania
ubocznych produktów zwierzęcych.
§4
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk powinien spełniać
następujące wymogi:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk;
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt 1;
3) teren, na którym prowadzona będzie działalność musi być ogrodzony;
4) posiadać środki niezbędne (w tym chłodnie na zwłoki zwierzęce) do grzebania zwłok zwierzęcych;
5) posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych przed zagrzebaniem;
6) posiadać przygotowany personel kierowniczy i wykonawczy, przeszkolony w kierunku grzebania zwłok
zwierzęcych.
§5
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części powinien spełniać następujące wymogi:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części;
2) posiadać tytuł prawnego do terenu, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa

w pkt 1;
3) posiadać instalację do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniającą wymagania odrębne;
4) posiadać środki niezbędne (w tym chłodni na zwłoki zwierzęce) do spalania zwłok zwierzęcych i ich
części,
5) posiadać przygotowany personel kierowniczy i wykonawczy, przeszkolony w kierunku spalania zwłok
zwierzęcych i ich części.
§6
Wymagania wskazane w § 2, 3, 4 i 5 powinny zostać potwierdzone dokumentami, którymi w szczególności
są:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego;
2) tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność;
3) pozwolenie na użytkowanie lub zmianę sposobu użytkowania obiektu, w którym ma być prowadzona
działalność objęta zezwoleniem;
4) oświadczenie o posiadaniu odpowiednio przeszkolonego personelu kierowniczego i wykonawczego;
5) oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności;
6) oświadczenie o tym, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonywanie działań objętych wnioskiem;
7) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Uzasadnienie
Uchwały Nr 272/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację zapisu art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 z późn. zm.). Ww. ustawa nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie gminy.

