
 

 

UCHWAŁA NR  XVIII/95/12 

RADY GMINY KOTLA 

z dnia 16 maja 2012 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy 

Kotla  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze 

zmianami) oraz art. 7 ust. 3 z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008, ze zmianami) 

Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien 

spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodar-

czą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwie-

rzętami,  

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieru-

chomością, na której są zlokalizowane obiekty do 

czasowego przetrzymywania zwierząt i baza 

transportowa,  

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub 

inny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

4) posiadać atestowane urządzenia i środki nie stwa-

rzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt 

ani nie zadające im cierpienia, przy pomocy któ-

rych będą wyłapywane i w razie potrzeby po-

skramiane,  

5) posiadać samochód przystosowany do transportu 

zwierząt, oznakowany w sposób trwały i widocz-

ny, umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy 

który ma:  

a) odpowiednia powierzchnię i kubaturę (prze-

strzeń) pozwalającą na ustawienie metalo-

wych klatek odpowiadających wielkością du-

żego zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający 

przesuwanie klatek w czasie transportu oraz 

zapewniający prawidłową wentylację,  

b) zadaszenie i ściany, które zabezpieczają przed 

niekorzystnym wpływem warunków atmosfe-

rycznych,  

c) dostateczną wentylacje i w miarę potrzeby 

ogrzewanie,  

d) podłogę zapewniającą przyczepność kończyn 

oraz umożliwiających utrzymanie higieny,  

6) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Wetery-

narii stwierdzającą spełnienie wymagań wetery-

naryjnych określonych dla środka transportu 

zwierząt,  

7) posiadać obiekty do czasowego przetrzymywania 

wyłapanych zwierząt chroniące je przed zimnem, 

upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem 

do światła dziennego,  

8) zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryj-

ną,  

9) posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, rzeczowe 

i organizacyjne umożliwiające:  

a) codzienne karmienie zwierząt,  

b) należyte utrzymanie czystości i porządku 

w obiektach do czasowego przetrzymywania 

zwierząt,  

c) prowadzenie wykazu zwierząt wyłapanych,  

10) zapewnić w razie potrzeby odbiór zwłok zwierząt 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 

w zakresie odbioru i unieszkodliwienia zwłok 

zwierzęcych i ich części.  
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§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt po-

winien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt,  

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym pro-

wadzona ma być działalność o której mowa w pkt. 

1,  

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub 

inny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

4) posiadać odpowiednie wyposażenie schroniska, 

umożliwiające należyte utrzymywanie zwierząt, 

a w szczególności:  

a) urządzenia do przygotowywania i przechowy-

wania pożywienia dla zwierząt,  

b) naczynia lub urządzenia do karmienia zwierząt,  

c) chłodnie lub urządzenia chłodnicze do prze-

trzymywania padłych zwierząt,  

d) urządzenie do elektronicznej identyfikacji zwie-

rząt,  

5) posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, rzeczowe 

i organizacyjne umożliwiające:  

a) codzienne karmienie zwierząt,  

b) należyte utrzymanie czystości i porządku w 

obiektach schroniska,  

c) prowadzenie wykazu zwierząt przebywających 

w schronisku, w sposób określony w odrębnych 

przepisach,  

d) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom 

przebywającym w schronisku,  

6) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 

w zakresie odbioru i unieszkodliwienia zwłok 

zwierzęcych i ich części.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części powinien spełniać następujące wymaga-

nia:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części,  

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym pro-

wadzona ma być działalność, o której mowa  

w pkt. 1,  

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub 

inny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, 

zabezpieczonym przed dostępem osób postron-

nych,  

5) posiadać urządzenia i środki techniczne umożli-

wiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,  

6) posiadać narzędzia i środki niezbędne do grzebania 

zwłok zwierzęcych i ich części,  

7) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie 

dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach 

i pochodzeniu padłych zwierząt,  

8) posiadać pojazd przystosowany do transportu 

zwłok zwierzęcych i ich części, w przypadku pro-

wadzenia działalności związanej z ich odbiorem,  

9) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania 

zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki nie-

zbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich 

części przed zagrzebaniem.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kotla.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rad: 

Halina Przybylska 
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