UCHWAŁA NR LIX/680/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Rynkowski
Data: 2010.11.23 07:56:56
+01'00'

z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami: rok 2002: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; rok 2003: Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; rok 2004: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; rok 2005: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; rok 2006:
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; rok 2007: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; rok 2008: Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz.1458; rok 2009: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, rok 2010: Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675)
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr
236, poz.2008 ze zmianami: rok 2005: Nr 180, poz. 1495; rok 2006: Nr 144 poz. 1042; rok 2008: Nr 223 poz. 1464; rok 2009: Nr
18, poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; rok 2010: Nr 47, poz. 278), Rada Miejska w Iławie uchwala, co
nastepuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.
§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz
zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/680/10
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 27 października 2010 r.
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) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadac atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać
zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt;
3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;
4) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami;
5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
6) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w szczególności takimi dokumentami są:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego;
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzajaca posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
4) umowa ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Iławy.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalnośc gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
3) posiadać obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt. Obiekty te powinny spełniać warunki określone
w rozporządzeniu ministra rozwoju i wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnychdla
prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),
4) niezwłocznie dostarczać zwłoki zwierzęce lub ich części, jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobe zakaźną, podmiotowi
zajmującemu się przetwarzaniem zwłok zwierzęcych lub do spalarni zwłok zwierzęcych,
5) zapewnić stałą współpracę z lekarzem weterynarii;
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentamiw oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcychi ich części, powinien
spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłokzwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt. 1,
3) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
4) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem,
5) posiadać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na grzebaniu i spalaniu zwłok
zwierzęcych;
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
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3. Urządzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą spełniać wymagania
przepisów obowiązujacych w tym zakresie.
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