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UCHWAŁA NR XII/76/2012
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 lutego 2012 r.

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

Kałuszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kałuszyn, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2012  

Rady Miejskiej w Kałuszynie  

z dnia 29 lutego 2012 r. 

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

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1) Sporządzić wniosek zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 

2) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

3) Posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, 
w tym: 

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i obezwładniane, 
nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

4) Posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie 
usług. 

5) Zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną. 

6) W przypadku nie bezpośredniego przewozu odłowionych zwierząt do schroniska, posiadać tytuł prawny do 
miejsca (terenu), na którym będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta. 

7) Posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt przez schronisko dla zwierząt. 

8) Prowadzić ewidencję wyłapanych zwierząt. 

§ 2. 

1. 

Wymagania wyszczególnione w § 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

2. 

Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności: 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

2) Umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa w § 1 pkt 
3 lit. b. 

3) Umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii. 

4) Oświadczenie o posiadaniu odpowiednio wykształconej oraz przeszkolonej kadry. 

5) Akt własności, umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca (terenu), na którym przetrzymywane będą 
wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do schroniska. 

6) Umowa ze schroniskiem na przyjęcie wyłapanych zwierząt. 


