Uchwała Nr 251/V/09
Rady Miasta Józefowa
z dnia 14 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie miasta Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 1 , ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005r. Nr.236, poz. 2008 z późn. zmianami) Rada Miasta Józefowa uchwala,
co następuje:
§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące warunki:
1) dysponować terenem przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy na prowadzenie tego
rodzaju działalności, ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób
postronnych;
2) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami,
przeznaczony do przebywania bezdomnych zwierząt
3) uzyskać wymagane przepisami szczególnymi zgody na użytkowanie obiektów
budowlanych należących do schroniska;
4) zapewnić stałą współpracę z lekarzem weterynarii;
5) posiadać środki techniczne zapewniające prowadzenie i przechowywanie
rejestru i dokumentacji zawierających informacje o gatunkach i pochodzeniu
zwierząt przetrzymywanych w schronisku;
6) posiadać wyposażenie zapewniające podawanie bezdomnym zwierzętom
odpowiedniej karmy i stały dostęp do wody;
7) dysponować osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje niezbędne
do prawidłowego świadczenia usług.
§2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące warunki:
1) dysponować terenem przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy na prowadzenie tego
rodzaju działalności , ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób
postronnych;
2) uzyskać wymagane przepisami szczególnymi zgody na użytkowanie obiektów
budowlanych;
3) posiadać środki techniczne zapewniające prowadzenie i przechowywanie
rejestru i dokumentacji zawierających informacje o gatunkach i pochodzeniu
padłych zwierząt oraz ich części;
4) posiadać środki techniczne niezbędne do grzebania i spalania zwłok
zwierzęcych i ich części, w tym środku umożliwiające dezynfekcję zwłok
zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem

5) dysponować osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje niezbędne
do prawidłowego świadczenia usług;
1.

2.

§3
Spełnianie wymagań określonych w § 1 i 2 powinno zostać potwierdzone
odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma
być działalność;
2) pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych lub inny dokument
wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane;
3) umowa potwierdzająca stałą współpracę z lekarzem weterynarii lub
przyrzeczenie jej zawarcia po otrzymaniu zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt;
4) wykaz środków technicznych,
5) wykaz osób wraz z określeniem ich doświadczenia i kwalifikacji.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 i 2
dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 składa w formie kserokopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, zaś na żądanie organu właściwego do wydania zezwolenia jest
zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów.
§4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
Rady Miasta Józefowa w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Józefowa
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr
92, poz. 753) obowiązek określenia warunków dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części od dnia 1 sierpnia 2009 r. należy do
właściwości rady gminy. Dotychczas wymagania takie określane były w drodze zarządzenia
przez burmistrza.
Niniejsza uchwała stanowi dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie
właściwości organów gminy.
Józefów, 2009-09-30

