UCHWAŁA NR V/68/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy
Mikołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz.1399 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na:
1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ochrony zwierząt,
2) dysponować pojazdem przystosowanym
Powiatowego Lekarza Weterynarii,

do

przewozu

zwierząt

zatwierdzonym

przez

3) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt,
nie stwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadający im cierpienia,
4) posiadać możliwość zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku, gdy schwytane zwierzę jest
okaleczone lub ranne,
5) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami,
6) posiadać możliwość przekazania wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt musi spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzone schronisko,
3) posiadać tytuł prawny do obiektu, na którym będzie prowadzona działalność - stosowne
dokumenty wymagane będą przepisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawą o ochronie zwierząt
i przepisami weterynaryjnymi,
4) dysponować obiektami i specjalistycznym sprzętem niezbędnym do prowadzenia schroniska,
5) posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:
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1) prowadzić działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części,
2) posiadać lub dysponować terenem, na którym ma być prowadzona działalność,
3) posiadać tytuł prawny do obiektu, na którym będzie prowadzona działalność - stosowne
dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami weterynaryjnymi
i sanitarnymi,
4) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do grzebania lub spalania zwłok
zwierzęcych i ich części spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym
zakresie,
5) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub
ich części, gdy brak jest możliwości natychmiastowej utylizacji,
6) posiadać możliwość przewozu zwłok zwierzęcych i ich części,
7) posiadać przeszkolonych pracowników do obsługi grzebowiska lub spalarni.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części wymaga uzyskania zezwolenia. Przepisy powołanej wyżej ustawy obligują radę
gminy do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie wyżej wymienionej działalności. Podjęcie przez Radę Miejską w
Mikołowie niniejszej uchwały jest uzasadnione i stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na organy
gminy art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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