UCHWAŁA NR XL.291.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 maja 2018 r.
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 terenie
Gminy Miasto Złotów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami: z 2017 r.: poz. 2232 i z 2018 r.: poz. 130) oraz art. 7 ust. 3 w związku
z ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zmianami: z 2017 r.: poz. 2056 i poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650) Rada Miejska
w Złotowie ustala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Miasto Złotów działalności w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia zamierzonej działalności,
w tym:
a) atestowanymi urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,
niestwarzającymi zagrożenia dla ich życia, zdrowia i niezadającymi im cierpienia,
b) pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz oznakowanym w sposób
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;
2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości wyposażonej w ogrodzony teren z wydzielonymi boksami,
służącymi do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt w przypadku braku możliwości
niezwłocznego przewiezienia ich do schroniska;
3) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym odbiór wyłapanych
zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt, bądź
przekazywać wyłapane zwierzęta do schroniska wskazanego przez Gminę Miasto Złotów;
4) zapewnić stałą współpracę z lekarzem weterynarii zapewniając w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;
5) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się
unieszkodliwianiem zwłok;
6) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, wynikającego z przepisów
o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu;
7) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności
z art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn.
zm.); dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach zarządzających oraz nadzorczych
przedsiębiorcy;
8) zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa
i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).
§ 3. 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:
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1) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której jest zlokalizowane schronisko, grzebowisko
lub spalarnia zwłok zwierzęcych, przy czym nieruchomość taka winna spełniać wymagania planu
zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż.;
2) posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej
działalności, przy czym:
a) dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:
- dysponować środkami technicznymi służącymi do transportu zwierząt, w przypadku gdy działalność
przewiduje taki transport,
- dysponować urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt;
b) dla prowadzenia grzebowiska:
- dysponować środkami technicznymi służącymi do transportu zwłok zwierzęcych,
- dysponować środkami i narzędziami służącymi do przygotowania zwłok zwierzęcych do jego grzebania,
a następnie ich grzebania,
- dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, z zastrzeżeniem ust. 2;
c) dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
- dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,
- dysponować urządzeniami wykorzystywanymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniającym
wymagania określone w przepisach szczególnych,
- dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, z zastrzeżeniem
ust. 2,
- dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania
albo umową gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów
powstałych w procesie spalania.
2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas
powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą stały odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne
oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie zbierania, przechowywani,przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych
produktów zwierzęcych.
§ 4. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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