
 

 

UCHWAŁA NR XXXII-263-2014 

RADY GMINY SUŁOSZOWA 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2013r. poz.594 z późn. zmian.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm. i art.11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr.106 poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Sułoszowa uchwala co 

następuje: 

§ 1. Uchwała określa warunki dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

na terenie gminy Sułoszowa działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich transport do 

schroniska (załącznik nr1 do uchwały). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułoszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Pasternak 
 

 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII-263-2014 

Rady Gminy Sułoszowa 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Sułoszowa winien spełniać następujące wymagania: 

1) Złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników 

2) Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

3) Posiadać atestowane środki i narzędzia przeznaczone 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). 
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4) Posiadać sprawne technicznie środki transportu, przystosowane do przewozu zwierząt zgodnie 

z wymogami  art.24 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 

poz.1002 z późn. zm.) 

5) Zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną w przypadku gdy pochwycone zwierzę jest okaleczone 

lub chore. 

6) Pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy. 

7) W razie braku natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska dysponować miejscem do 

tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

8) Prowadzić ewidencję wyłapanych zwierząt. 

2. Spełnienie wymagań określonych wyżej powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami : 

a) dokumenty potwierdzające posiadanie środków o których mowa w pkt.4 – dowody rejestracyjne 

b) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzająca spełnienie wymagań o których mowa 

w pkt.4. 

c) wykaz środków o których mowa w pkt.3 

d) umowa poświadczająca współpracę z lekarzem weterynarii 

e) umowa obejmująca gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się 

unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych. 

f) umowa z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt zapewniająca odbiór schwytanych zwierząt 

g) oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą. 

h) oświadczenie o niekaralności. 

3. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawiania innych niż określonych wcześniej 

dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności, w przypadku gdy będzie to 

niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy. 

4. Dokumenty załączone do wniosku powinny być oryginalne lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. 

5. W przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Wójta Gminy 

pisemnie o zaprzestaniu prowadzenia działalności. 

 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Pasternak 
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