
UCHWAŁA NR XXI/129/16
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446 ) i art.. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 250 ) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie na terenie Gminy Iłowo-Osada działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 
wymagań wynikających z przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/129/16

Rady Gminy Iłowo-Osada

z dnia 10 czerwca 2016 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
na terenie Gminy Iłowo-Osada działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych zwierząt, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i 
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Z 1998 r. Nr 116, poz. 753);

3) dysponować środkami transportu, w tym co najmniej jednym samochodem, przystosowanymi do przewozu 
zwierząt, zgodnie z wymogami art. 24a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 856 z późn. zm.) dopuszczanymi przez powiatowego lekarza weterynarii;

4) dysponować personelem przeszkolonym w zakresie postępowania ze zwierzętami i w zakresie przepisów o 
ochronie zwierząt, obsługi specjalistycznego, atestowanego sprzętu, jednocześnie dającym rękojmię 
właściwego wykonania usługi;

5) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej;

6) dysponować miejscem czasowego przetrzymania wyłapywanych zwierząt w razie braku możliwości 
niezwłocznego przewiezienia zwierzęcia do schroniska;

7) do wykonywania działalności zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i 
wykroczenia przeciwko zwierzętom w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.);

8) warunki, o których mowa w pkt 7 dotyczą również przedsiębiorcy.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w postaci:

1) aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub Krajowego 
Rejestru Sądowego;

2) wykazu urządzeń i środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi tytuł 
prawny do tych urządzeń i środków;

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do transportu zwierząt;

4) decyzji powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla działalności, 
o których mowa w ust. 1;

5) dokumentu potwierdzającego gotowość lekarza weterynarii do udzielenia pomocy weterynaryjnej w ramach 
świadczonych przez przedsiębiorcę usług;

6) tytułu prawnego do terenu, na którym ma być prowadzona działalność w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 
6, np.: odpis księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy, itd.;

7) oświadczeń o nie karaniu za przestępstwa i wykroczenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8;

8) opisu technologii jakie będą stosowane przy świadczeniu usług;

9) zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub 
potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia).
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3. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełniania wymagań zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż 
określone
w ust. 2 dokumentów w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub 
okoliczności sprawy.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 i 2 winny być przedłożone w 
oryginale
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami.
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