
UCHWAŁA NR LVII/483/2014
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie na terenie Gminy Świdnica 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 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Świdnica w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 1.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie na terenie Gminy Świdnica działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełnić następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt gwarantującą odbiór 
wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt 
wyłapanych;

3) w przypadku niebezpośredniego przewozu wyłapanych zwierząt do schroniska, posiadać tytuł prawny do 
nieruchomości, na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta przed przewiezieniem ich do miejsca 
bytowania;

4) zapewnić opiekę weterynaryjną dla wyłapanych i transportowanych zwierząt;

5) dysponować zarejestrowanym i dopuszczonym do ruchu środkiem transportu przystosowanym do 
przewozu zwierząt;

6) dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych 
zwierząt, niestwarzającym zagrożenia ich życia, zdrowia i niezadającym im cierpienia;
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7) posiadać odpowiednio wykształconą kadrę, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz 
przepisami o ochronie zwierząt, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

8) posiadać umowę na gotowość przyjęcia zwłok zwierząt z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem 
zwłok zwierzęcych lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok 
zwierzęcych.

Rozdział 2.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie na terenie Gminy Świdnica działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełnić następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego na schronisko dla bezdomnych zwierząt;

3) funkcja terenu, na którym prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem, musi być zgodna 
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) posiadać zadaszony obiekt przystosowany do przetrzymywania zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi 
boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać; konstrukcja boksów musi uniemożliwiać 
przedostanie się zwierząt na zewnątrz oraz do boksów sąsiednich;

5) prowadzić działalność w miejscu utwardzonym i ogrodzonym, zabezpieczonym przed samowolnym 
wydostaniem się zwierząt poza nieruchomość;

6) posiadać odpowiednio wykształconą kadrę, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz 
przepisami o ochronie zwierząt, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

7) kadra schroniska musi posiadać odpowiednie wykształcenie i przeszkolenie w zakresie opieki nad 
zwierzętami oraz obsługiwania sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu tego rodzaju 
działalności i nie być karanym za przewinienia wobec zwierząt;

8) zapewnić opiekę weterynaryjną dla wyłapanych i transportowanych zwierząt poprzez zatrudnienie lekarza 
weterynarii bądź podpisanie umowy współpracy z lekarzem weterynarii obejmującej przedmiot 
prowadzonej działalności;

9) dysponować zarejestrowanym i dopuszczonym do ruchu środkiem transportu przystosowanym do 
przewozu zwierząt;

10) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani nie zadający im cierpienia.

11) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt;

12) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru 
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, z zastrzeżeniem przypadku gdy schronisko jest 
wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części;

13) w przypadku przekazywania zwłok zwierzęcych i ich części do zakładów prowadzących działalność 
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierząt i ich części, schronisko musi posiadać chłodnie do 
czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych.

Rozdział 3.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie na terenie Gminy Świdnica działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełnić następujące 
wymagania:
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1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego na grzebowisko i/lub spalarnię;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia działalności;

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych;

5) posiadać obiekty, urządzenia i środki techniczne niezbędne prowadzenia działalności, a w  szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części

6) w przypadku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni, posiadać dodatkowo:

a) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone 
w obowiązujących przepisach w tym zakresie;

b) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia wymienionego w § 2, §3 i §4 powinien posiadać 
inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami sanitarnymi, budowlanymi oraz środowiskowymi

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica:
R. Adamska
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