Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/124/2009
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 20 listopada 2009 roku

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
§1
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące
wymagania:
1.1. prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia,
1.2. nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
1.3. posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania
bezdomnych zwierząt, w tym:
 posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą
wyłapywane, a które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie
będą zadawać im cierpienia,
 posiadać

specjalistyczny

sprzęt

do

czyszczenia

i

odkażania

urządzeń

wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapywanych zwierząt,
 posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymagania
przepisów ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn.
zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie,
1.4. zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,
1.5. posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie technicznego oraz
technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
1.6. posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w ilości gwarantującej
stałe świadczenie usług,

1.7. posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska,
1.8. posiadać umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami o których mowa w ust. 2, są w szczególności:
3.1. zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
3.2. zaświadczenie o brak zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne,
3.3 dokumenty potwierdzające posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do
chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt wraz z ich opisem ( umowa kupnasprzedaży, faktura lub inny dokument),
3.4. umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
3.5. oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wykształconej oraz przeszkolonej kadry,
w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług,
3.7. dowód stwierdzający istnienie tytułu prawnego do miejsca (terenu) przetrzymywania
wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,
3.8. umowa ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt.
§2
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
1.1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt,
1.2. nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
1.3. posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1.1.,
1.4. posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

1.5. posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać,
1.6. zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną,
1.7. posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności
określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
( Dz. U. z 2004 roku, Nr 158, poz. 167 z późn. zm. ) ,
1.8. posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
1.9. posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w tym również w zakresie
BHP.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
3.1. zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego,
3.2. zaświadczenie o brak zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne,
3.3. umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
3.4. oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wykształconej oraz przeszkolonej kadry,
w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług,
3.5. dowód stwierdzający istnienie tytułu prawnego do miejsca (terenu) na którym
prowadzona będzie działalność,
3.6. oświadczenie lub inny dokument stwierdzający posiadanie urządzeń i obiektów
niezbędnych do prowadzenia działalności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. z 2004 roku, Nr 158, poz. 167 z
późn. zm. ),
3.7. kopia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie grzebania lub
spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

§3
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:
1.1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
1.2. posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której
mowa w pkt 1.1.,
1.3. posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
1.4. posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
1.5. posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed
zagrzebaniem,
1.6. posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych
i ich części,
1.7. posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności
określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia
1998 roku w sprawie szczegółowych warunków przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub
spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych

( Dz. U.

z 1999 roku, Nr 3, poz. 23 z późn. zm. ),
1.8. posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w tym również w zakresie
przepisów BHP.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
3.1.

zaświadczenie

o

wpisie do

ewidencji działalności

gospodarczej

lub

odpis

z Krajowego Rejestru Sądowego,
3.2. zaświadczenie o brak zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne,
3.4. oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wykształconej oraz przeszkolonej kadry,
w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług,

3.5. dowód stwierdzający istnienie tytułu prawnego do miejsca (terenu), na którym
prowadzona jest działalność,
3.6. oświadczenie lub inny dokument stwierdzający posiadanie pomieszczeń, urządzeń
i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności określone w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych
warunków przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części
oraz odpadów poubojowych (Dz. U. z 1999 roku, Nr 3, poz. 23 z późn. zm.).

