
UCHWAŁA NR XXIII/174/10  

RADY GMINY WYSZKI  

z dnia 18 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia 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 terenie Gminy Wyszki 

 

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr

102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,

poz. 1475, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.

420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) 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 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,

poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wymagania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk

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

przedsiębiorców ubiegających się  o zezwolenie na prowadzenie działalności w wymienionym

zakresie.  

§ 2.  1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien dysponować: 

2. Przedsiębiorca powinien zapewnić: 

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczania zwierząt na czas kwarantanny w miejscu

na ten cel przeznaczony. 

§ 3. 1. 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, zobowiązany jest: 

2. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze

oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.  

§ 4. 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 winien stosować odpowiednie zabiegi sanitarne

i porządkowe, a w szczególności: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.  

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

Województwa Podlaskiego.  

1) nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w miejsce postojowe;

2) pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt ,  spełniającym wymagania określone

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002

z późn. zm.); 

3) sprzętem pozwalającym na humanitarne wyłapywanie zwierząt;

4) klatkami do transportu zwierząt o odpowiedniej wielkości, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę

swobodnej pozycji. 

1) odpowiednią ochronę osobistą dla osób wyłapujących zwierzęta;

2) przeszkolenie pracowników obsługujących urządzenia do wyłapywania zwierząt  oraz

przeszkolenie w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych. 

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na wykonywanie

działalności w powyższym zakresie, zgodny z przepisami prawa i uzyskanymi zezwoleniami

wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o ochronie zwierząt,

ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach; 

2) dysponować urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, a w

szczególności, odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności: 

a) klatkami dla psów,

b) klatkami dla kotów,

c) pomieszczeniami w celu przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt,

d) chłodniami przystosowanymi do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,

e) urządzeniami do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

f) środkami transportu odpowiednimi do przewozu zwierząt,

g) kadrą  posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędną  w prowadzeniu danej

działalności. 

1) używać sprzętu czystego, zdezynfekowanego;

2) dezynfekować klatki do transportu zwierząt;

3) składować odpady takie jak zużyte strzykawki, igły, opakowania po środkach weterynaryjnych

w odpowiednich pojemnikach i przekazywać je dla przedsiębiorcy odbierającego w/w odpady.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 242/06 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie

określenia 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 grzebowiska i spalarni zwłok

zwierzęcych i ich części.  

Przewodniczący Rady  

 

Mieczysław Warpechowski
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wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o ochronie zwierząt,

ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach; 

2) dysponować urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, a w

szczególności, odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności: 

a) klatkami dla psów,

b) klatkami dla kotów,

c) pomieszczeniami w celu przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt,

d) chłodniami przystosowanymi do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,

e) urządzeniami do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

f) środkami transportu odpowiednimi do przewozu zwierząt,

g) kadrą  posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędną  w prowadzeniu danej

działalności. 

1) używać sprzętu czystego, zdezynfekowanego;

2) dezynfekować klatki do transportu zwierząt;

3) składować odpady takie jak zużyte strzykawki, igły, opakowania po środkach weterynaryjnych

w odpowiednich pojemnikach i przekazywać je dla przedsiębiorcy odbierającego w/w odpady.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 242/06 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie

określenia 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 grzebowiska i spalarni zwłok

zwierzęcych i ich części.  

Przewodniczący Rady  

 

Mieczysław Warpechowski
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