
 

 

UCHWAŁA NR XX/108/2012 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 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 podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze-

śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 

z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krośnice 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien 

spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzęta-

mi,  

2) posiadać atestowane urządzenia i środki nie stwa-

rzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani 

nie zadające im cierpienia, przy pomocy których 

zwierzęta będą wyłapywane i w razie potrzeby 

obezwładnione,  

3) posiadać samochód przystosowany do transportu 

zwierząt, który posiada:  

a) odpowiednią powierzchnię i kubaturę (prze-

strzeń) umożliwiającą ustawienie metalowej 

klatki (lub kilku klatek) odpowiadającej wiel-

kością dużego zwierzęcia, w sposób uniemoż-

liwiający przesuwanie się klatki w czasie trans-

portu,  

b) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpie-

czenia zwierząt przed opadami atmosferycznymi, 

c) dostateczną wentylację,  

d) podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapew-

niającą przyczepność kończyn oraz umożliwia-

jącą utrzymania higieny;  

4) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-wete-

rynaryjną;  

5) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w licz-

bie gwarantującej stałą, całodobową dyspozycyj-

ność świadczenia usług;  

6) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania 

wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do 

schroniska;  

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

powyższych wymagań są w szczególności:  

1) dokument potwierdzający własność lub umowa 

kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzają-

ca posiadanie urządzeń, środków oraz samochodu, 

o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3;  

2) umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii;  

3) wykaz kadry przewidzianej do świadczenia usług 

wraz z dokumentami potwierdzającymi jej prze-

szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzęta-

mi;  

4) odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 6 lub odpowiednia 

umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia ;  

§ 2. 1. 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 w zakresie prowadze-

nia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  
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3) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym 

i oznakowanym,  

4) zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną,  

5) posiadać kadrę pracowniczą przeszkoloną w zakre-

sie postępowania ze   zwierzętami,  

6) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 

w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok 

zwierzęcych i ich części,  

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

powyższych wymagań są w szczególności:  

1) odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, 

o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lub odpowiednia 

umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia;  

2) umowa stałej współpracy z weterynarzem;  

3) wykaz kadry przewidzianej do świadczenia usług 

wraz z dokumentami potwierdzającymi jej prze-

szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzęta-

mi;  

4) umowa zapewnienia odbioru zwłok zwierzęcych, 

zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym działalność 

w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok 

zwierzęcych i ich części.  

§ 3. 1. 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 ma być 

prowadzona działalność w zakresie prowadzenia 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę-

ści;  

3) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym;  

4) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymania 

zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki nie-

zbędne  do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich 

części przed zagrzebaniem;  

5) posiadać narzędzia i środki niezbędne  do grzeba-

nia zwłok zwierzęcych i ich części;  

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umożli-

wiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części;  

7) posiadać pojazd przystosowany do transportu 

zwłok zwierzęcych i ich części w przypadku pro-

wadzenia działalności związanej z ich odbiorem;  

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

powyższych wymagań są w szczególności:  

1) odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, 

o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub odpowiednia 

umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia  

2) dokument potwierdzający własność lub umowa 

kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzają-

ca posiadanie środków o których mowa w ust.1 

pkt. 4−7  

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomo-

ści poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Krośnice oraz umieszczenie w Biuletynie In-

formacji Publicznej na stronie www.bip.krosnice.pl  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  

Gminy Krośnice  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego  

  

Przewodniczący Rady Gminy:  

Janusz Dziekan 
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