
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/156/16 

RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA 

z dnia 28 września 2016 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.1)) Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania , jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska  

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta 

Kamienna Góra, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie powierza się  Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

H. Różański

                                                      
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 1250. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/156/16 

Rady Miasta Kamienna Góra 

z dnia 28 września 2016 r. 

 

 

Rozdział 1. 

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami powinien: 

1) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.); 

2) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej o świadczenia w/w usługi; 

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie 

usług; 

4) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną; 

5) posiadać atestowane urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia 

i zdrowia, ani nie zadające im cierpień; 

6) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, 

określone w § 2. 

§ 2. Pojazdy przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt powinny: 

1) być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać winno informację o przedsiębiorcy - nazwę, 

adres i telefon; 

2) posiadać odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek 

w sposób uniemożliwiający przesuwanie się ich w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową 

wentylację; 

3) posiadać zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi; 

4) posiadać dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie; 

5) posiadać podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą 

utrzymanie higieny; 

6) posiadać dowód rejestracyjny samochodu przeznaczonego do transportu zwierząt, którym dysponuje 

przedsiębiorca, posiadający aktualne badania techniczne, w przypadku innego niż własność tytułu  

do pojazdu - aktualną umowę zawartą z właścicielem sprzętu wraz z załączonym dowodem rejestracyjnym 

(umowę uważa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez 

właściciela sprzętu nie wcześniej niż 1 m-c przed terminem złożenia wniosku). 

Rozdział 2. 

Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

powinien: 

1) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 

2) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej o świadczenia w/w usług; 

3) posiadać potencjał finansowy i techniczny zapewniający stałe świadczenia usług; 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4482



4) uwzględnić miejsce pod schronisko, które jest przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego 

lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel; 

5) zapewnić przyjęcia zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się zbieraniem, przetwarzaniem, 

grzebaniem lub spalaniem zwłok zwierzęcych i ich części (zapewnienie uważa się za aktualne w przypadku 

jego podpisania lub potwierdzenia jego aktualności przez podmiot prowadzący działalność w zakresie 

zbierania, przetwarzania, grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 

terminem złożenia wniosku); 

6) uwzględnić teren pod grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części zlokalizowany w sposób wykluczający 

możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie; 

7) uwzględnić odległość od granicy grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części ujęć wody o charakterze 

zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb 

gospodarskich, która nie może być mniejsza niż 500 m; 

8) uwzględnić miejsce pod grzebowisko, które jest przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego 

lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel; 

9) uwzględnić teren spalarni, który powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 
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