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Burmist.za Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

zonia..-9.....kStc.p..e. 2oltroku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreslenia wymagari, jakie powinien spelnia6 przedsiebiorca ubiegajacy siq o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzialalno6ci z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzet oraz gzebowisk ispalarni zwlok zwierzecych
i ich czq6ci.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozEdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z2017 t., poz. 1875), art. 5 ust.2 pkt 3 i4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z pozn. zm.) w zwiEzku zpar.3i4
Uchwaly Nr 1X138/15 z dnia 26 czevtca 2015 r. roku Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach
w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z radE dzialalnosci pozytku publicznego
i organizacjami pozazawodowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z p62n. zm.),
projekt6w akt6w prawa .miejscowego w dziedzinach dotyczEcych dzialalno6ci statutowej tych
organizacji (Dz. Un. Woj. Sl. z 2015 r, poz. 3888),

1.

zarzqdzam, co nastepuje :

sr.
Przeprowadzic konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projeK uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreslenia wymagari, jakie powinien spelnia6
pzedsiebiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalno5ci z zakresu
ochrony pzed bezdomnymi zwiezetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt oraz
gzebowisk i spalarni zwlok zwierzgcych i ich czq6ci.
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 14 listopada 2017 r. do 22lislopada 2017 t.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytkr.,
publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. 2O16t. poz. 1817 z p62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Zazad 0,69 i Sluzby Komunalne, ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Zatzadu Dr6g i Slu2b Komunalnych),
2) pocztE elektronicznq na adres e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 42727 43 wewn. 27 .

Udzielanie wyjasnien oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczEcych projektu uchwaly nale2y
do kompetencji Dyrektora Zazqdu Drog iSlu2b Komunalnych.

s2.
Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w 51 ust.l stanowi zalqcznik do ninieiszego zarzadzenia.
Niepzedstawienie pzez Ww podmioty opinii w terminie okreslonym w $1 ust. 2 oznacza
akceptacje pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rym mowa w 51 ust. 1.

s3.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne stanowisko odnosnie
uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Gminy i Miasta w Czenrionce-
Leszczynach.

s4.
Wykonanie ZazEdzenia powiezam Dyrektorowi ZarzEdu Dtbg i Slu2b Komunalnych.

s5.
Zezedzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Uchwala Nr

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia.

w sprawie wymagafi jakie powinien spelniac przedsigbiorca ubiegajqcy sig o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie dzialalno6ciw zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwiezgtami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, orazgrzebowisk i spalarni

zwlok zwierzgcych i ich czg6ci na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkl 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

osamorzqdzie gminnym (lj.z Dz. U.2017 t. poz. 1875) w zwrqzku z arl..7 ust. 3 ustawy 13

wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U.22017 r. po2.1289)

art.4 ust. 1 iart. 13 pkt 2 ustawy zdnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i

niektorych innych aktow prawnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1523) po przeprowadzeniu

konsultacji

Rada Miejska w Czenuionce-Leszczynach

uchwala:

s1
OkreSla sig wymagania, jakie powinien spelniac przedsiqbiorca ubiegajqcy srQ o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dziatalnoSci w

zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzqtami,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt,

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwtok zwierzgcych i ich czqSci.

s2
Przedsigbiorca ubiegajqcy siq o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzqtami powinien spetniac nastgpujqce wymagania:

1) prowadzic zarejestrowanq dzialalnoSe gospodarczq w zakresie ochrony przed bezdomnymi

zwierzqtami;

zapewnic dysponowanie Srodkami przeznaczonymi do chwytania i transportowania

bezdomnych zwierzql, spelniajqcymi wymagania i normy zgodnie z powszechnie

obowiqzujqcymi przepisami prawa, w tym:

a) sprzqt i Srodki, przy pomocy ktorych zwierzqla bgdq wylapywane lub obezwladniane,

b) Srodek transportu przystosowany do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierzql',

posiadac moZliwoSc przekazania wylapanych bezdomnych zwierzql do schroniska;

posiadac tytul prawny do nieruchomoSci, ktora jest miejscem przetrzymywania wylapanych

zwierzqt w razie braku mo2liwoSci natychmiastowego przewiezienia ich do schroniska dla

bezdomnych zwierzql',

2)

3)

4)



5) posiadac mozliwoSc zapewnienia zwierzqtom w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej.

s3
Przedsiqbiorca ubiegajqcy siq o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierzqt powinien spelniac nastqpujqce wymagania.
1) prowadzic zarejestrowanq dzialalnoSc gospodarczq w zakresie prowadzenia schroniska dla

bezdomnych zwierzqt;

2) posiadac tytul prawny do dysponowania nieruchomoSciq , na ktorej ma byc prowadzona

dzialalno6c, o ktorej mowa w pkt 1, spelniajqcq wymogi okreSlone w powszechnie

obowiqzujqcych przepisach prawa;

3) zapewnic wyposaZenie schroniska zgodnie z powszechnie obowiqzujqcymi przepisami
prawa;

4) zapewnic posiadanie zasob6w rzeczowych i organizacyjnych umozliwiajqcych wlaSciwq
opiekg nad zwierzqtami i nale2yte utrzymanie stanu sanitarno-porzqdkowego obiektow
schroniska;

5) posiadac mozliwoSc zapewnienia zwierzqtom w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej;

6) zapewnic odbior zwlok zwierzql przez podmiot posiadajqcy zezwolenie na Swiadczenie uslug

w zakresie zbierania, transportu i utylizacji zwlok zwierzqt.

Przedsigbiorca ubiegajqcy siq o uzyskanie =")*1,"n,, na prowadzenie dzialatnosci w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwlok zwierzqcych i ich czqsci powinien spelniac
nastqpujqce wymagania

1) prowadzic zarejestrowanq dzialalnoSc gospodarczq w zakresie prowadzenia grzebowisk i

spalarni zwlok zwierzgcych i ich czqsci;

2) posiadac tytul prawny do dysponowania nieruchomosciq, na ktorej ma byc prowadzona

dzialalnoSc, o ktorej mowa w pkt 1, spetniajqcq wymogi okreSlone w powszechnie

obowiqzujqcych przepisach prawa;

3) zapewnic dysponowanie sprzgtem, urzqdzeniami i Srodkami technicznymi w iloSci i jakoSci

dostosowanej do zakresu zamierzonej dzialalnoSci, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
prawa;

4) posiadac mozliwoSc odbioru i utylizacji odpadow powstajqcych w wyniku prowadzonej

dzialalnoSci.

s5
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s6
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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