
  

UCHWAŁA NR VII/69/19 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, 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 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629) Rada Miasta Bielsk Podlaski 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 prowadzenia grzebowiska oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  

na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

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

przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełnić następujące wymagania: 

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego  

dotyczącej działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami; 

2) zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami, w liczbie 

gwarantującej stałe świadczenie usług; 

3) zapewnić posiadanie specjalistycznych urządzeń i środków do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, 

nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadające im cierpień; 

4) zapewnić dysponowanie środkiem transportu, spełniającym wymagania w zakresie transportu zwierząt, 

właściwie oznakowanym, zapewniając prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach; 

5) zapewnić, w razie potrzeby, udzielenie pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza 

weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego zamiaru prowadzenia działalności; 

6) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru 

i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części; 

7) prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt lub zapewnić odbiór wyłapywanych zwierząt przez 

podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt; 

8) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich  

do schroniska; 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt powinien: 
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1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

2) zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami, w liczbie 

gwarantującej stałe świadczenie usług; 

3) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność z zastrzeżeniem, że na tym 

terenie możliwe jest prowadzenie tego rodzaju działalności zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych  

dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 r. Nr 158, poz. 1657) oraz miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego; 

4) spełniać wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie 

prowadzenia schronisk dla zwierząt; 

5) zapewnić dysponowanie środkiem transportu, spełniającym wymagania w zakresie transportu zwierząt, 

właściwie oznakowanym, zapewniając prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach; 

6) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru 

i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części; 

7) zapewnić zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną; 

8) posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość świadczonych usług; 

9) posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające: 

a) właściwa opiekę nad zwierzętami, 

b) należyte utrzymanie stanu sanitarno – porządkowego obiektów schroniska, 

c) prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach. 

10) dysponować atestowanym sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości 

dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, a  w szczególności: 

a) urządzeniami lub sprzętem do przechowywania i przygotowania karmy oraz karmienia zwierząt, 

b) chłodnią lub urządzeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

c) urządzeniami  umożliwiającymi ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą czipowania. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego 

w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do ogrodzonego i zabezpieczonego przed dostępem  osób postronnych terenu,  

na którym prowadzona będzie działalność; 

3) posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość świadczonych usług; 

4) zapewnić odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez uprawniony podmiot; 

5) zapewnić dysponowanie odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem; 

6) po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych i spalanych zwierząt lub ich części; 

7) posiadać atestowane urządzenia, narzędzia, środki oraz obiekty niezbędne do właściwego prowadzenia 

działalności, w szczególności: 

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

b) narzędzia i środki techniczne umożliwiające wyłapywanie zwierząt, 

c) narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części, 

d) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części, 

e) miejsce do  magazynowania odpadów powstających w procesie spalania, 
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f) pojazd przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych, 

g) urządzenia techniczne do spalania zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia 

innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

 
Przewodniczący Rady 

Andrzej Roszczenko 
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Załącznik do uchwały Nr VII/69/19 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Bielsk Podlaski, dn. …………… 

........................................................................ 

imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 

........................................................................ 

adres zamieszkania lub siedziba przedsiebiorcy 

........................................................................ 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

........................................................................ 

telefon kontaktowy 

Burmistrz Miasta                  

Bielsk Podlaski 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Miasta Bielsk Podlaski w zakresie: 

1. OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI* 

2. PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT* 

3. PROWADZENIA GRZEBOWISK ZWŁOK ZWIERZĘCYCH* 

4. PROWADZENIA SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH* 

Proszę o udzielenie zezwolenia, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629) 

1. Określenie przedmiotu  (np. wyłapywanie, przetrzymywanie, transport) i obszaru działalności 

(numer działki, obręb, tytuł prawny). 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 

a) sprzęt specjalistyczny przeznaczony do wyłapywania i obezwładniania zwierząt 

........................................................................................................................................................................ 

b) oznakowany środek transportu przystosowany do przewozu wyłapanych zwierząt 

........................................................................................................................................................................ 

c) inne 

........................................................................................................................................................................ 

3. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

4. Planowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej do wykonywania   

po zakończeniu działalności: 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu  

jej prowadzenia: 

........................................................................................................................................................................ 

 

Bielsk Podlaski dn. ....................................   ……………………................................................................ 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016). 

Bielsk Podlaski dn. ...................................... 
............................................................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

Załączniki*:  

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek  

na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne. Składając oświadczenie przedsiębiorca jest obowiązany  

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. 

2. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 

1) ochrona przed bezdomnymi zwierzętami*, 

2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt*, 

3) prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych*, 

4) prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*. 

3. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego 

prowadzenia działalności. 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność. 

5. Kserokopia umowy potwierdzająca współpracę z lekarzem weterynarii. 

6. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie: 

grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części*, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części*. 

7. Dokument potwierdzający gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania  

przez wyspecjalizowany podmiot. 

8. Dokument potwierdzający spełnienie wymagań lokalizacyjnych dotyczących grzebowisk zwłok 

zwierzęcych i ich części. 
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9. Dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się 

unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych. 

10. Decyzja o nadaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii numeru identyfikacyjnego schroniska. 

11. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt* , zwłok zwierzęcych 

i ich części*. 

12. Oświadczenie o dysponowaniu przeszkoloną kadrą. 

13. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej część III poz. 44 pkt 1. 

14. Inne .............................................................................................................................................. 

Objaśnienie: 

*właściwe zaznaczyć 
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