UCHWAŁA NR XXVII/190/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części na terenie Gminy Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), Rada Miejska w Kłodawie
uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie na terenie Gminy Kłodawa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
§ 2.
Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać nastepujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt
w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadający im cierpienia;
3) dysponować środkiem transportu, przystosowanym do przewozu wyłapywanych zwierząt, oznakowanym
w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;
4) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierzat przed przekazaniem ich do
schroniska, jeżeli takie miejsce jest przewidziane do prowadzenia działalności;
5) posiadać zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący
schronisko dla zwierząt;
6) zapewnić wyłapanym zwierzętom pomoc weterynaryjną w razie potrzeby;
7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, chyba że przedsiębiorca ubiegajacy
sie o uzyskanie zezwolenia sam prowadzi działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych i ich części;
8) zapewnić posiadanie kadry o odpowiednich kwalifikacjach w liczbie umożliwiającej odpowiednie
świadczenie usług.
§ 3.
Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać nastepujące wymagania:
1) mieć zarejestrowaną dzaiałalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt;
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność wymieniona w pkt 1;
3) zapewnić całodobową opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku oraz odpowiednią pomoc
weterynaryjną;
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4) posiadać urządzenia umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą czipowania;
5) posiadać urzadzenia do elektronicznego znakowania i prowadzenia elektronicznej ewidencji zwierząt
przebywających w schronisku, w sposób umożliwiający ich identyfikację;
6) zapewnić prowadzenie, ogólnodostępnej przez Internet, na bieżąco aktualizowanej bazy danych
o zwierzętach przebywających w schronisku;
7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, chyba że przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia sam prowadzi działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok
zwierzęcych i ich części;
8) zapewnić posiadanie kadry o odpowiednich kwalifikacjach w liczbie umożliwiającej odpowiednie
świadczenie usług;
9) spełniać wymagania weterynaryjne niezbędne do prowadzenia działalności.
§ 4.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części;
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1;
3) posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności;
4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 5.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych
i ich częsci;
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1;
3) posiadać i utrzymywać we właściwym stanie technicznym ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do
grzebowiska osobom postronnym i zwierzętom z zewnątrz;
4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzecych i ich części.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
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§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiński
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Kłodawa, dn…………………………

…………………………………………….
imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa

…………………………………………….
adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

…………………………………………….
numer identyfikacji podatkowej (NIP)

…………………………………………….
telefon kontaktowy

Burmistrz Kłodawy
WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kłodawa w zakresie:
□

OCHRONA PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI*

□

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT*

□

PROWADZENIE GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH*

□

PROWADZENIE SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI*

Proszę o udzielenie zezwolenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2019 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579)
1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia
prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:
(sporządzić zgodnie z uchwałą NR XXVII/190/2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Kłodawa)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług
w zakresie działalności objętej wnioskiem:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
4. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej
prowadzenia:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
5. Planowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej do wykonania po zakończeniu
działalności:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Oświadczenia:
1) Oświadczam, iż dysponuje obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do
prawidłowego prowadzenia działalności.
2) Oświadczam, iż dysponuje pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt.
3) Oświadczam, iż posiadam odpowiednio przeszkoloną kadrę gwarantującą stałe świadczenie usług.
4) Oświadczam, iż spełniam wymogi weterynaryjne niezbędne do prowadzenia działalności.
………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki*:
1. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości podatkowych.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie**o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Wydruk informacji odpowiadającej KRS lub CEIDG dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej w oznaczonym
zakresie:
□ ochrony przed bezdomnymi zwierzętami*,
□ prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt*,
□ prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych*,
□ prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*.
4. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz.1186 z późniejszymi zmianami lub ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797),
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz.638).
5. Dokument potwierdzający gotowość przejęcia bezdomnych zwierząt przez schronisko dla zwierząt.
6. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (w kwocie 616,00 zł).
7. inne (wymienić)
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
objaśnienie:
*właściwe zaznaczyć
**Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:” Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
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