UCHWAŁA NR XVII/122/20
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 7 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Hajnówka działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
dotyczącej działalności gospodarczej;
2) dysponować specjalistycznym sprzętem i środkami niezbędnymi do wyłapywania bezdomnych zwierząt
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998r. Nr 116, poz.753);
3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt zgodnie z wymogami
określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 122 ze zm.) i dopuszczonym do użytku w transporcie zwierząt decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii;
4) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do
schroniska;
5) prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt lub zapewnić odbiór wyłapywanych zwierząt przez
podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt;
6) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części;
7) zapewnić opiekę lekarsko - weterynaryjną dla wyłapanych i transportowanych zwierząt;
8) ) posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość świadczonych usług.
§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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