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UCHWAŁA Nr XI/189/2011 

Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 29 września 2011 r. 

 

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

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

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

i ich części na terenie Gminy Nidzica. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, t.j. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,  
poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  
Nr 21, poz. 113 ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 
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, Nr 215, 
poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada Miejska w 
Nidzicy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Nidzica, 
stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 
 

2. Określa się wymagania jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w  zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 
Nidzica, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 

 
3. Określa się wymagania jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części na terenie Gminy Nidzica, stanowiące załącznik  
Nr 3 do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Nidzicy. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy  
Marek Kierzkowski 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/189/2011 
Rady Miejskiej w Nidzicy 
z dnia 29 września 2011 r. 

 
Wymogi jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 

przed zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Nidzica. 
 

 
1. Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer 
identyfikacyjny NIP.* 

 
2. Posiadać zaplecze techniczno-biurowe (miejsce 

składowania sprzętu i pomieszczenia biurowe), które 
powinno być ogrodzone. 

 
3. Posiadać specjalistyczne środki transportu zwierząt 

oraz do ich przetrzymywania (klatki, kojce) 
humanitarnie traktujące zwierzęta. 
Samochód przystosowany do transportu zwierząt 
powinien posiadać: 
- odpowiednia kubaturę (przestrzeń potrzebna do 
humanitarnego przetrzymywania), 
- wentylację, w miarę potrzeby ogrzewane, 
- powinien być zadaszony a ściany przeizolowane, 
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą 
przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie 
higieny. 

- oznaczenie wskazujące na przedsiębiorcę (nazwę i 
adres). 

 
4. Określić miejsce i obszar działalności.* 
 
5. Określić termin rozpoczęcia i ewentualnego 

zakończenia działalności.* 
 
6. Ewidencjonować ilości przyjmowanych zwierząt.* 
 
7. Posiadać atestowane urządzenia do wyłapywania i 

przetrzymywania zwierząt skonstruowane w taki 
sposób by nie krzywdziły zwierząt. 

 
8. Warunki przetrzymywania zwierząt muszą być 

humanitarne, zgodne z przepisami prawa.* 
 
9. Określić proponowane zabiegi z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności. 

 



10. Zgłosić właściwemu powiatowemu lekarzowi 
weterynarii zamiar rozpoczęcia działalności w terminie 
co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem i 
zaprzestanie działalności w terminie 7 dni od jej 
zaprzestania.* 

 
11. Posiadać własne schronisko dla zwierząt lub mieć 

podpisaną umowę na przekazywanie zwierząt do 
określonego schroniska, które spełnia wszystkie 
wymogi określone przepisami prawa. 

 
12. Przekazywać padłe zwierzęta przedsiębiorstwu 

utylizującemu, które spełnia wszystkie wymogi 
określone przepisami prawa.* 

 
13. Zatrudnić osoby, które są przeszkolone w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz z zakresu 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt i BHP. 

 
„Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Umowa kupna, najmu lub inny dokument 
potwierdzający posiadane środki techniczne. 

2. Posiadać zaświadczenie o wpisie w Ewidencji 
Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

3. Opis techniczny posiadanego sprzętu. 
4. Posiadać dokumenty potwierdzające brak zaległości w 

uiszczaniu należności lub złożyć odpowiednie 
oświadczenie o wywiązaniu się z obciążeń 
podatkowych na rzecz skarbu państwa ,gminy, miasta, 
opłacać składki ZUS. 

5. Posiadać umowę z lekarzem weterynarii na opiekę 
nad przetrzymywanymi zwierzętami. 

6. Posiadać umowę z przedsiębiorcą zajmującym się 
utylizacją padłych zwierząt. 

7. Posiadać umowę na przekazywanie zwierząt do 
określonego schroniska, które spełnia wszystkie 
wymogi określone przepisami prawa. 

8. Posiadać umowę z przedsiębiorstwem utylizującym 
padłe zwierzęta.”* 

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/189/2011 
Rady Miejskiej w Nidzicy 
z dnia 29 września 2011 r. 

 
Wymogi jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nidzica. 

 
1. Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer 
identyfikacyjny NIP.* 

 
2. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w 

zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych 
zwierząt.* 

 
3. Określić miejsce i obszar działalności.* 
 
4. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym jest 

prowadzona wyżej wymieniona działalność. 
 
5. Posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny 

stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 
6. Obiekt powinien być ogrodzony a podłoże utwardzone 

(zabezpieczony w jak najlepszym stopniu przed 
ucieczką zwierząt). 

 
7. Posiadać zadaszone obiekty służące do 

przetrzymywania zwierząt podzielone z na część 
wybiegową i legowiskową (część legowiskowa 
powinna posiadać ściany i zadaszenie izolujące od 
środowiska zewnętrznego) w miarę potrzeby 
ogrzewanie. 

 
8. Zatrudnić osoby, które są przeszkolone w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz z zakresu 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt i BHP. 

 
9. Zgłosić właściwemu powiatowemu lekarzowi 

weterynarii zamiar rozpoczęcia działalności w terminie 
co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem i 
zaprzestanie działalności w terminie 7 dni od jej 
zaprzestania.* 

 

10. Posiadać zaplecze techniczno biurowe (miejsce 
składowania sprzętu i pomieszczenia biurowe). 

 
11. Schronisko powinno być zlokalizowane w miejscu 

oddalonym co najmniej 300 m od siedzib ludzkich, 
obiektów użyteczności publicznej, obiektów 
przetwórstwa rolno-spożywczego, wytwórni środków 
żywienia zwierząt, zakładów utylizacyjnych, rzeźni, 
targów spędów oraz innych miejsc gromadzenia 
zwierząt.* 

 
12. Wykonać niezbędne zabiegi z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej „wymagane po 
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.”* 

 
13. Posiadać atestowane urządzenia do wyłapywania i 

przetrzymywania zwierząt skonstruowane w taki 
sposób by nie krzywdziły zwierząt. 

 
14. Określić termin rozpoczęcia i ewentualnego 

zakończenia działalności.* 
 
15. Posiadać i prowadzić książkę kontroli weterynaryjnej 

oraz prowadzić wykaz zwierząt przebywających w 
schronisku.* 

 
16. Posiadać umowę z przedsiębiorcą zajmującym się 

utylizacją padłych zwierząt. 
 
17. Powinien 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. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).* 

 
„Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. Tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się 

zaplecze techniczno biurowe. 
2. Posiadać zaświadczenie o wpisie w ewidencji 

działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 



3. Umowa kupna, najmu lub inny dokument 
potwierdzający posiadane środki techniczne. 

4. Opis techniczny posiadanego sprzętu. 
5. Posiadać dokumenty potwierdzające brak zaległości w 

uiszczaniu należności lub złożyć odpowiednie 
oświadczenie o wywiązaniu się z obciążeń 
podatkowych na rzecz skarbu państwa ,gminy, miasta, 
opłacać składki ZUS. 

6. Posiadać umowę z lekarzem weterynarii na opiekę 
nad przetrzymywanymi zwierzętami. 

7. Posiadać umowę z przedsiębiorcą zajmującym się 
utylizacją padłych zwierząt. 

8. Posiadać umowę na przekazywanie zwierząt do 
określonego schroniska, które spełnia wszystkie 
wymogi określone przepisami prawa w wypadku, gdy 
schronisko własne ulegnie przepełnieniu. 

9. Posiadać decyzje budowlane i środowiskowe 
zezwalające na stworzenie schroniska dla zwierząt.”* 

 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/189/2011 
Rady Miejskiej w Nidzicy 
z dnia 29 września 2011 r. 

 
Wymogi jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk  

i spalarni zwłok i ich części na terenie Gminy Nidzica. 

 
1. Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer 
identyfikacyjny NIP.* 

 
2. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w 

zakresie zezwolenia. 
 
3. Określić miejsce i obszar działalności.* 
 
4. Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym jest 

prowadzona wyżej wymieniona działalność. 
 
5. Posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny 

stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).* 

 
6. Obiekt powinien być ogrodzony. 
 
7. Posiadać środki techniczne niezbędne do grzebania 

zwłok zwierzęcych i ich części. 
 
8. Posiadać środki techniczne niezbędne do dezynfekcji 

zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem. 
 
9. Posiadać atestowaną instalację oraz inne środki 

techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i 
ich części. 

 
10. Zatrudnić osoby, które są przeszkolone w zakresie 

przepisów BHP oraz postępowania z padłymi 
zwierzętami. 

 
11. Prowadzić utylizację zwłok zwierzęcych i ich części 

jedynie w miejscach lub instalacjach do tego 
przeznaczonych. 

 
12. Zgłosić właściwemu powiatowemu lekarzowi 

weterynarii zamiar rozpoczęcia działalności w terminie 
co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem i 
zaprzestanie działalności w terminie 7 dni od jej 
zaprzestania.* 

 

13. Posiadać zaplecze techniczno biurowe (miejsce 
składowania sprzętu i pomieszczenia biurowe). 

 
14. Spalarnia lub grzebowisko powinno być zlokalizowane 

w miejscu oddalonym co najmniej 300 m od siedzib 
ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, obiektów 
przetwórstwa rolno-spożywczego, wytwórni środków 
żywienia zwierząt, rzeźni, targów spędów oraz innych 
miejsc gromadzenia zwierząt, ujęć wody pitnej - w 
przypadku grzebowiska.* 

 
15. Wykonać niezbędne zabiegi z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej „wymagane po 
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.”* 

 
16. Określić termin rozpoczęcia i ewentualnego 

zakończenia działalności. 
 
17. Prowadzić wykaz zutylizowanych padłych zwierząt i 

ich części. 
 
„Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. Tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się 

zaplecze techniczno biurowe. 
2. Posiadać  zaświadczenie  o  wpisie  w ewidencji 

działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

3. Umowa  kupna,  najmu  lub  inny  dokument 
potwierdzający posiadane środki techniczne. 

4. Opis techniczny posiadanego sprzętu, instalacji lub 
grzebowiska. 

5. Posiadać dokumenty potwierdzające brak zaległości w 
uiszczaniu należności lub złożyć odpowiednie 
oświadczenie o wywiązaniu się z obciążeń 
podatkowych na rzecz skarbu państwa ,gminy, miasta, 
opłacać składki ZUS. 

6. Posiadać umowę z przedsiębiorcą zajmującym się 
utylizacją popiołów pochodzących ze spalania ciał 
zwierzęcych i ich części. 

7. Posiadać decyzje budowlane, sanitarne i środowiskowe 
zezwalające na stworzenie grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części.”* 

 

____________ 
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
   - PN.4131.384.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. 

 


