
UCHWAŁA NR XXXIX/463/2009  

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska Skoczowa uchwala 
wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące 
wymagania: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie 
internetowej Gminy Skoczów oraz w miesięczniku „Wieści Skoczowskie”.  

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

a) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do prowadzenia tej działalności, w sposób bezpieczny dla 
zwierząt i ludzi, 

b) dysponować co najmniej jednym samochodem przeznaczonym do transportu zwierząt, wyposażonym 
w przynajmniej dwie klatki dla zwierząt, oznakowanym, utrzymywanym w odpowiednim stanie 
technicznym – należy przedstawić dowód rejestracyjny samochodu przeznaczonego do transportu 
zwierząt, wraz z aktualnymi badaniami technicznymi, 

c) transport zwierząt winien się odbywać w sposób humanitarny, pozwalający na uniknięcie ranienia 
zwierząt, jednocześnie uniemożliwiający ich ucieczkę, 

d) w razie potrzeby zapewnienie pomocy weterynaryjnej zwierzętom – posiadać umowę o stałej współpracy 
z weterynarzem, 

e) wyłapane zwierzęta bezpośrednio przekazywać do schroniska dla zwierząt,

f) posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

g) posiadać umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt na odbiór wyłapanych bezdomnych 
zwierząt. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie opieki nad 
zwierzętami, jest jednocześnie prowadzącym schronisko winien legitymować się również wszelka 
dokumentacją przewidzianą w § 2, łącznie z zezwoleniem właściwego wójta, burmistrza na prowadzenie 
schroniska dla zwierząt. 

a) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie 
do zakresu planowanej działalności, w tym: 
- klatki i boksy dla zwierząt, w tym umożliwiające separację zwierząt wykazujących wobec siebie 

agresję, 

- pomieszczenia do przetrzymywania karmy oraz pomieszczenia do składowania środków 
dezynfekcyjnych, 

- pomieszczenia do badania zwierząt i zabiegów weterynaryjnych,

- wyodrębnione pomieszczenia przeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych do 
schroniska, 

- odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę;

b) schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscach oddalonych co najmniej o 300 m od 
siedzib ludzkich, innych miejsc przebywania zwierząt, rzeźni i ubojni oraz obiektów budowlanych 
przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów utylizacyjnych i wytwórni pasz co najmniej o 50 m., 

c) schronisko nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców, schronisko musi być ogrodzone w taki 
sposób, aby zwierzęta nie mogły wydostawać się na zewnątrz, 

d) posiadać pozwolenie na użytkowanie terenu – prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 
wymagany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 
156 poz. 1118 ze zm.), 

e) posiadać pisemne potwierdzenie o dokonaniu przez przedsiębiorcę zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 
działalności, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie, 

f) zapewnić odpowiednią opiekę zwierzętom znajdującym się w schronisku, w tym opiekę weterynaryjną,

g) zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie.

a) grzebowisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych może być zlokalizowane na terenie zlokalizowane na 
terenie , zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego, 

b) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, 

c) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

d) posiadać pozwolenie na użytkowanie terenu – prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części – wymagany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), 

e) grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części powinny być prowadzone w miejscu ogrodzonym 
i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, 

f) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

g) posiadać wydzielone pomieszczenie (z urządzeniami chłodniczymi) do tymczasowego przetrzymywania 
padłych zwierząt, 

h) posiadać niezbędne instalacje (urządzenia) oraz środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok 
zwierzęcych i ich części. 
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