
UCHWAŁA NR XXXVIII/407/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług 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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

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

zwierzęcych i ich części, w związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY 

SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA 

SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK 

I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej 

na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące 

wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania: 

3. Wykonywać działalność siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania 

których posiada tytuł prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego 

Lekarza Weterynarii 

4. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwierząt z zarządcą schroniska dla 

zwierząt. 

5. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok 

zwierzęcych lub ich części. 

6. Wykonywać usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych

zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz z wymogami standardu humanitarno – 

sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt 

i wymagań sanitarnych. 

7. Posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania, które nie będą powodować 

zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. 

8. Dowozić ranne i chore zwierząt do wskazanej lecznicy weterynaryjnej 

9. Prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, w tym : 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt 

3. Teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt musi być ogrodzony 

i utwardzony 

4. Obiekty kubaturowe służące do przetrzymywania zwierząt, muszą spełniać wszystkie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne a w szczególności 

spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657 ) 

5. Prowadzić działalność zgodnie z zachowaniem warunków sanitarnych i ochrony zdrowia 

zwierząt określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania 

formalne: 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia zlokalizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) i norm Unii Europejskiej (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,

Rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). 

3. Prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym 

4. Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części 

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok i ich części przed zagrzebaniem 

6. Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 

części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/407/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

- nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do 

czasowego przetrzymywania zwierząt, 

- środkiem transportu przystosowanym do przewożenia zwierząt, którego użytkowanie 

w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) a także wydanych na

jej podstawie aktów wykonawczych 

- umów z podmiotami, z którymi współpracuje

- dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska

- dokumentacji księgowej
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UCHWAŁA NR XXXVIII/407/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług 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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

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

zwierzęcych i ich części, w związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY 

SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA 

SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK 

I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej 

na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące 

wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania: 

3. Wykonywać działalność siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania 

których posiada tytuł prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego 

Lekarza Weterynarii 

4. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwierząt z zarządcą schroniska dla 

zwierząt. 

5. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok 

zwierzęcych lub ich części. 

6. Wykonywać usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych

zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz z wymogami standardu humanitarno – 

sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt 

i wymagań sanitarnych. 

7. Posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania, które nie będą powodować 

zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. 

8. Dowozić ranne i chore zwierząt do wskazanej lecznicy weterynaryjnej 

9. Prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, w tym : 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt 

3. Teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt musi być ogrodzony 

i utwardzony 

4. Obiekty kubaturowe służące do przetrzymywania zwierząt, muszą spełniać wszystkie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne a w szczególności 

spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657 ) 

5. Prowadzić działalność zgodnie z zachowaniem warunków sanitarnych i ochrony zdrowia 

zwierząt określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania 

formalne: 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia zlokalizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) i norm Unii Europejskiej (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,

Rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). 

3. Prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym 

4. Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części 

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok i ich części przed zagrzebaniem 

6. Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 

części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/407/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

- nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do 

czasowego przetrzymywania zwierząt, 

- środkiem transportu przystosowanym do przewożenia zwierząt, którego użytkowanie 

w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) a także wydanych na

jej podstawie aktów wykonawczych 

- umów z podmiotami, z którymi współpracuje

- dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska

- dokumentacji księgowej
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UCHWAŁA NR XXXVIII/407/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług 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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

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

zwierzęcych i ich części, w związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY 

SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA 

SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK 

I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej 

na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące 

wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania: 

3. Wykonywać działalność siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania 

których posiada tytuł prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego 

Lekarza Weterynarii 

4. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwierząt z zarządcą schroniska dla 

zwierząt. 

5. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok 

zwierzęcych lub ich części. 

6. Wykonywać usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych

zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz z wymogami standardu humanitarno – 

sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt 

i wymagań sanitarnych. 

7. Posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania, które nie będą powodować 

zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. 

8. Dowozić ranne i chore zwierząt do wskazanej lecznicy weterynaryjnej 

9. Prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, w tym : 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt 

3. Teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt musi być ogrodzony 

i utwardzony 

4. Obiekty kubaturowe służące do przetrzymywania zwierząt, muszą spełniać wszystkie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne a w szczególności 

spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657 ) 

5. Prowadzić działalność zgodnie z zachowaniem warunków sanitarnych i ochrony zdrowia 

zwierząt określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania 

formalne: 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia zlokalizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) i norm Unii Europejskiej (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,

Rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). 

3. Prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym 

4. Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części 

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok i ich części przed zagrzebaniem 

6. Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 

części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/407/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

- nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do 

czasowego przetrzymywania zwierząt, 

- środkiem transportu przystosowanym do przewożenia zwierząt, którego użytkowanie 

w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) a także wydanych na

jej podstawie aktów wykonawczych 

- umów z podmiotami, z którymi współpracuje

- dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska

- dokumentacji księgowej
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UCHWAŁA NR XXXVIII/407/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług 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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

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

zwierzęcych i ich części, w związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY 

SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA 

SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK 

I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej 

na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące 

wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania: 

3. Wykonywać działalność siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania 

których posiada tytuł prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego 

Lekarza Weterynarii 

4. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwierząt z zarządcą schroniska dla 

zwierząt. 

5. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok 

zwierzęcych lub ich części. 

6. Wykonywać usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych

zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz z wymogami standardu humanitarno – 

sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt 

i wymagań sanitarnych. 

7. Posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania, które nie będą powodować 

zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. 

8. Dowozić ranne i chore zwierząt do wskazanej lecznicy weterynaryjnej 

9. Prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, w tym : 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt 

3. Teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt musi być ogrodzony 

i utwardzony 

4. Obiekty kubaturowe służące do przetrzymywania zwierząt, muszą spełniać wszystkie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne a w szczególności 

spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657 ) 

5. Prowadzić działalność zgodnie z zachowaniem warunków sanitarnych i ochrony zdrowia 

zwierząt określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania 

formalne: 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia zlokalizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) i norm Unii Europejskiej (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,

Rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). 

3. Prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym 

4. Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części 

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok i ich części przed zagrzebaniem 

6. Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 

części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/407/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

- nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do 

czasowego przetrzymywania zwierząt, 

- środkiem transportu przystosowanym do przewożenia zwierząt, którego użytkowanie 

w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) a także wydanych na

jej podstawie aktów wykonawczych 

- umów z podmiotami, z którymi współpracuje

- dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska

- dokumentacji księgowej
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UCHWAŁA NR XXXVIII/407/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług 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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

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

zwierzęcych i ich części, w związku z powyższym należało podjąć niniejszą uchwałę. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY 

SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA 

SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK 

I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej 

na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące 

wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania: 

3. Wykonywać działalność siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania 

których posiada tytuł prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego 

Lekarza Weterynarii 

4. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwierząt z zarządcą schroniska dla 

zwierząt. 

5. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok 

zwierzęcych lub ich części. 

6. Wykonywać usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych

zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz z wymogami standardu humanitarno – 

sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt 

i wymagań sanitarnych. 

7. Posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania, które nie będą powodować 

zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. 

8. Dowozić ranne i chore zwierząt do wskazanej lecznicy weterynaryjnej 

9. Prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, w tym : 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania : 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt 

3. Teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt musi być ogrodzony 

i utwardzony 

4. Obiekty kubaturowe służące do przetrzymywania zwierząt, muszą spełniać wszystkie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne a w szczególności 

spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657 ) 

5. Prowadzić działalność zgodnie z zachowaniem warunków sanitarnych i ochrony zdrowia 

zwierząt określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kcynia musi spełniać następujące wymagania 

formalne: 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty 

budowlane i urządzenia zlokalizowane, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104) i norm Unii Europejskiej (Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,

Rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi). 

3. Prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym 

4. Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części 

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok i ich części przed zagrzebaniem 

6. Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 

części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/407/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

- nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do 

czasowego przetrzymywania zwierząt, 

- środkiem transportu przystosowanym do przewożenia zwierząt, którego użytkowanie 

w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) a także wydanych na

jej podstawie aktów wykonawczych 

- umów z podmiotami, z którymi współpracuje

- dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska

- dokumentacji księgowej
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