
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXI.234.2012 

RADY GMINY CZERNICHÓW 

z dnia 29 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czernichów.  

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Czernichów, uchwala co następuje:  

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

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czernichów.   

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

przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1) Dysponować środkiem do transportu zwierząt spełniającym wymagania określone przepisami prawa dla 

środków transportu stosowanych do transportu zwierząt.  

2) Dysponować atestowanymi środkami i urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych 

zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani nie zadającymi im cierpienia.  

3) Posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii stwierdzającą, że spełnione zostały wymagania 

weterynaryjne określone dla prowadzenia tego rodzaju działalności, zgodnie z ustawą z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity 

Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).  

4) Dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia ich do 

schroniska.  

5) Posiadać pisemne zapewnienie gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, 

co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności. 

6) Posiadać pisemne zapewnienie gotowości do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom 

przez lekarza weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu 

prowadzenia działalności.  

7) Posiadać pisemne zapewnienie gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się 

unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę 

zamierzonego czasu prowadzenia działalności.  
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§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1) Dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt, 

wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego, umowy cywilnoprawnej.  

2) Spełniać wymagania 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. Nr 158, poz.1657).  

3) Posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 162 z późn. zm.).  

4) Posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany decyzją powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie 

z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.).  

5) Dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia.  

6) Posiadać pisemne zapewnienie gotowości do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom 

przebywającym w schronisku przez lekarza weterynarii, zgodnie z wymogami rozporządzenia 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), co najmniej przez okres 

zgłoszonego przez przedsiębiorcę czasu prowadzenia działalności.  

7) Dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt.  

8) W przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych, posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych 

z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, co najmniej 

przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady  

Renata Wolarek 
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