
UCHWAŁA NR XLIII/280/10  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 30 marca 2010 r.  

 

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

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba  

- u c h w a l a - 

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

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

§ 2.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

powinien spełniać następujące wymagania : 

§ 3.  1. Wymagania określone w § 2 powinny zostać odpowiednio udokumentowane. 

2. Dokumentami, o których mowa w ust.1 są w szczególności: 

§ 4.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 

powinien spełniać następujące wymagania : 

2. Wymagania wymienione w ust.1 powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust.2, są w szczególności : 

§ 5.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni 

zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania : 

2. Wymagania określone w ust.1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności : 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

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

Śląskiego.  

1) Posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, 

2) Dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych 

zwierząt, w tym : 

a) urządzeniami i środkami, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich 

zdrowiu i życiu, bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia, 

b) pojazdem o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt; środek 

transportu powinien umożliwić ustawienie co najmniej dwóch klatek odpowiadających średniej wielkości 

zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu, środek transportu powinien 

posiadać zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami warunków 

atmosferycznych, powinien posiadać odpowiednią wentylację, jego podłogi powinny mieć nawierzchnię 

zapewniającą przyczepność kończyn zwierzęcia oraz umożliwiającą zachowanie higieny. 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane,

3) Umowa w zakresie stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność objęta 

zezwoleniem, 

3) Posiadać pozwolenia na użytkowanie i/lub inne stosowne pozwolenia wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 

4) Posiadać umowę z lekarzem weterynarii w zakresie gotowości świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku,

5) Posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt. 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Umowa z lekarzem weterynarii w zakresie stałej współpracy,

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części, 

2) Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność,

3) Posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 

4) Posiadać wymagane zezwolenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) i/lub Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Wymagane zezwolenia i dokumenty wydane w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. 

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) i/lub Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.) i/lub Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t . 

j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

Przewodniczący  

 

Gabriel Zieliński 
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UCHWAŁA NR XLIII/280/10  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 30 marca 2010 r.  

 

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

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba  

- u c h w a l a - 

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

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

§ 2.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

powinien spełniać następujące wymagania : 

§ 3.  1. Wymagania określone w § 2 powinny zostać odpowiednio udokumentowane. 

2. Dokumentami, o których mowa w ust.1 są w szczególności: 

§ 4.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 

powinien spełniać następujące wymagania : 

2. Wymagania wymienione w ust.1 powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust.2, są w szczególności : 

§ 5.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni 

zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania : 

2. Wymagania określone w ust.1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności : 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

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

Śląskiego.  

1) Posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, 

2) Dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych 

zwierząt, w tym : 

a) urządzeniami i środkami, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich 

zdrowiu i życiu, bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia, 

b) pojazdem o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt; środek 

transportu powinien umożliwić ustawienie co najmniej dwóch klatek odpowiadających średniej wielkości 

zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu, środek transportu powinien 

posiadać zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami warunków 

atmosferycznych, powinien posiadać odpowiednią wentylację, jego podłogi powinny mieć nawierzchnię 

zapewniającą przyczepność kończyn zwierzęcia oraz umożliwiającą zachowanie higieny. 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane,

3) Umowa w zakresie stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność objęta 

zezwoleniem, 

3) Posiadać pozwolenia na użytkowanie i/lub inne stosowne pozwolenia wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 

4) Posiadać umowę z lekarzem weterynarii w zakresie gotowości świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku,

5) Posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt. 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Umowa z lekarzem weterynarii w zakresie stałej współpracy,

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części, 

2) Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność,

3) Posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 

4) Posiadać wymagane zezwolenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) i/lub Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Wymagane zezwolenia i dokumenty wydane w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. 

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) i/lub Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.) i/lub Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t . 

j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

Przewodniczący  

 

Gabriel Zieliński 

 

ID: VEIAF-CYSVO-FKNCJ-PMWOU-XYSWZ. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR XLIII/280/10  

RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 30 marca 2010 r.  

 

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

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Poręba 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba  

- u c h w a l a - 

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

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

§ 2.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

powinien spełniać następujące wymagania : 

§ 3.  1. Wymagania określone w § 2 powinny zostać odpowiednio udokumentowane. 

2. Dokumentami, o których mowa w ust.1 są w szczególności: 

§ 4.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 

powinien spełniać następujące wymagania : 

2. Wymagania wymienione w ust.1 powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust.2, są w szczególności : 

§ 5.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni 

zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania : 

2. Wymagania określone w ust.1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności : 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

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

Śląskiego.  

1) Posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, 

2) Dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania bezdomnych 

zwierząt, w tym : 

a) urządzeniami i środkami, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane w sposób niezagrażający ich 

zdrowiu i życiu, bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia, 

b) pojazdem o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt; środek 

transportu powinien umożliwić ustawienie co najmniej dwóch klatek odpowiadających średniej wielkości 

zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu, środek transportu powinien 

posiadać zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami warunków 

atmosferycznych, powinien posiadać odpowiednią wentylację, jego podłogi powinny mieć nawierzchnię 

zapewniającą przyczepność kończyn zwierzęcia oraz umożliwiającą zachowanie higieny. 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie urządzeń i środków, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane,

3) Umowa w zakresie stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność objęta 

zezwoleniem, 

3) Posiadać pozwolenia na użytkowanie i/lub inne stosowne pozwolenia wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 

4) Posiadać umowę z lekarzem weterynarii w zakresie gotowości świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku,

5) Posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą w zakresie 

postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt. 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Umowa z lekarzem weterynarii w zakresie stałej współpracy,

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części, 

2) Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność,

3) Posiadać pozwolenie na użytkowanie i/lub inne wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.), 

4) Posiadać wymagane zezwolenia zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) i/lub Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

2) Wymagane zezwolenia i dokumenty wydane w oparciu o Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. 

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) i/lub Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.) i/lub Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t . 

j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.

Przewodniczący  

 

Gabriel Zieliński 
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