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UCHWAŁA NR XXXVIII/278/2014
RADY GMINY POPIELÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Popielów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013 r.
poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), Rada Gminy Popielów uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się na terenie Gminy Popielów, o uzyskanie zezwolenia na:
1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;
3) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Popielów, powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) posiadać specjalne środki i atestowane urządzenia, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane,
w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia;
3) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt, który:
a) posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie klatek odpowiadających wielkości zwierzęcia,
b) posiada zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, wentylację i w miarę potrzeb ogrzewanie,
c) posiada podłogę z nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn i umożliwiającą łatwe utrzymanie
higieny;
4) posiadać odpowiednio wykwalifikowana kadrę, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług;
5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu), w którym będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed
przewiezieniem ich do schroniska;
6) dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.
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2. Spełnianie wymagań, określonych w ust. 1 pkt 1-6, potwierdzone powinno być przez przedsiębiorcę odpowiednimi dokumentami.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów, powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności;
2) dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi określone w odrębnych przepisach;
3) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt;
4) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność;
5) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym;
6) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których będą przebywać bezdomne
zwierzęta;
7) posiadać pomieszczenia ambulatoryjne, przystosowane do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych;
8) posiadać odrębne pomieszczenia do przygotowywania i przechowywania karmy dla zwierząt;
9) posiadać kojce służące kwarantannie, oraz budy zapewniające ochronę przed warunkami atmosferycznymi
wszystkim zwierzętom.
2. Spełnianie wymagań, określonych w ust. 1 pkt 1-9, potwierdzone powinno być przez przedsiębiorcę odpowiednimi dokumentami.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Popielów, powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części;
2) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym i oznakowanym;
3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
4) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
5) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kupczyk

