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UCHWAŁA NR XXIX.208.2013
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 11 września 2013r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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 terenie Gminy Łęknica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 391, z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co
następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Łęknica powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2) dysponować specjalistycznymi, atestowanymi urządzeniami i środkami przeznaczonymi do chwytania oraz
transportowania bezdomnych zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt, który posiada odpowiednią
kubaturę umożliwiającą ustawienie klatek zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki
przewozu i zamocowanie w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie ruchu pojazdu,
zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi, wentylację,
podłogę o odpowiedniej nawierzchni, zapewniającej przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie
higieny,
4) posiadać możliwość udzielenia w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej zwierzętom przez lekarza
weterynarii,
5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę w liczbie niezbędnej do prowadzenia działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łęknica powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
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3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego lub inny stosowny dokument wymagany
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 ze zm.),
4) miejsce prowadzenia działalności objętej wnioskiem powinno być szczelnie ogrodzone oraz spełniać
wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne gwarantujące
bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne, określone w przepisach prawa, szczególne
z uwzględnieniem wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657),
5) posiadać możliwość udzielenia w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej zwierzętom przez lekarza
weterynarii,
6) dysponować wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w zakresie opieki nad zwierzętami,
7) zapewnić gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie
grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łęknica powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność w zakresie grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
3) teren pod grzebowisko powinien być lokalizowany w oparciu o dogodne warunki geologiczne, w sposób
wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w izolacji od zabudowań
i miejscowej oraz szczelnie ogrodzony,
4) posiadać wymagane prawem decyzje i pozwolenia dotyczące zlokalizowania grzebowiska lub spalarni na
terenie, o którym mowa w pkt. 2,
5) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, obsługującą sprzęt i urządzenia
wykorzystywane do prowadzenia niniejszej działalności,
6) posiadać środki techniczne niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
7) posiadać środki techniczne niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
8) dysponować urządzeniami i środkami technicznymi umożliwiającymi spalanie zwłok zwierzęcych i ich
części,
9) dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,
10) dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania
oraz zapewnić gotowość odbioru tych odpadów przez innego przedsiębiorcę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Andrzejewski

