UCHWAŁA NR XXXI/214/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z roku 2001,
Nr.142, poz.1591, ze zmianami) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z roku 2012, poz.391, ze zmianami) Rada Miejska Lądka-Zdroju, uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinie spełniać przedsiębiorca, ubiegający się na terenie Gminy
Lądek-Zdrój, o uzyskanie zezwolenia na:
1. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
3. Prowadzenie grzebowisk zwierzęcych zwłok i ich części
4. Prowadzenie spalarni zwierzęcych zwłok i ich części
§ 2. Przedsiębiorca ubiegając się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie której zlokalizowane są obiekty do
czasowego przetrzymywania zwierząt
2. Posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, które powinny posiadać
stosowne atesty oraz nie powinny one stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie mogą
zadawać im cierpienia
3. Posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, oznakowany w sposób trwały i widoczny,
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy
4. Posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami
o ochronie zwierząt
5. Zapewnić w razie potrzeby odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok
zwierzęcych
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub
zawartą umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie
2. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność
3. Posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami
4. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu
zamierzonej działalności, a w szczególności:
1) urządzeniami i sprzętem do przechowywania i przygotowywania karmy oraz karmienia zwierząt
2) chłodnią lub urządzeniem do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych
5. Posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające:
1) właściwą opiekę nad zwierzętami
2) należne utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego obiektów schroniska
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3) prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach
6. Spełniać wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający ię o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
grzebowisk winien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność
2. Prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz
zwierząt
3. Dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem
4. Dysponować sprzętem urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu
zamierzonej działalności, a w szczególności:
1) pojazdami przystosowanymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części
2) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części
3) środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części
4) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części, musi spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność
2. Posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument wymagany przepisami prawa
budowlanego. Przeznaczenie terenu, na którym będzie prowadzona działalność musi być zgodna z zapisami
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
3. Dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w odpowiedniej ilości i jakości dostosowanej
do zakresu zamierzonej działalności , a w szczególności:
1) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części
2) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części
3) urządzeniami technicznymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części
§ 6. W ymagania ustalone w uchwale nie uchybiają innym wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów
prawa, które przedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj podejmowanej działalności poprzez uzyskanie
stosownych decyzji, pozwoleń itp.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju
§ 8. U chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach(Dz.U. z roku 2012, poz.391, ze zmianami) Rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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