
UCHWAŁA NR 621/LIV/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

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

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 

7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. 

z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 2. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa sie za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 3. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych 

z terenu miasta Częstochowy, 

3) dysponowanie środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym 

w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo 

i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt, dla którego wydano 

decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań 

weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (jt. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

4) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych 

zwierząt niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającego im cierpienia, 

5) zapewnienie w razie potrzeby opieki lekarsko-weterynaryjnej,

6) dysponowanie tytułem prawnym do pozostawienia wyłapanych zwierząt w miejscu 

przystosowanym do przetrzymywania zwierząt bezdomnych. 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność 

aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, 

najmu lub użytkowania itp., 

3) dysponowanie pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt spełniającymi warunki określone 

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

4) aktualna umowa z podmiotem zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok 

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych lub oświadczenie o gotowości zawarcia takiej 

umowy, 

5) posiadanie umowy o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) zgłoszenie w formie pisemnej zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii. 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność 

aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, 

najmu lub użytkowania itp., 

3) pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

4) prowadzenie ww. działalności w miejscu ogrodzonym,

5) spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie 

przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel, 

6) posiadanie środków niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

7) posiadanie środków niezbędnych do dezynfekcji i przechowywania zwłok zwierzęcych i ich 

części przed zagrzebaniem, 

8) posiadanie urządzeń i środków technicznych umożliwiających spalanie zwłok zwierzęcych 

i ich części. 

Przewodnicząca Rady 

Miasta Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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UCHWAŁA NR 621/LIV/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

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

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 

7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. 

z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 2. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa sie za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 3. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych 

z terenu miasta Częstochowy, 

3) dysponowanie środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym 

w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo 

i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt, dla którego wydano 

decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań 

weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (jt. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

4) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych 

zwierząt niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającego im cierpienia, 

5) zapewnienie w razie potrzeby opieki lekarsko-weterynaryjnej,

6) dysponowanie tytułem prawnym do pozostawienia wyłapanych zwierząt w miejscu 

przystosowanym do przetrzymywania zwierząt bezdomnych. 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność 

aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, 

najmu lub użytkowania itp., 

3) dysponowanie pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt spełniającymi warunki określone 

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

4) aktualna umowa z podmiotem zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok 

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych lub oświadczenie o gotowości zawarcia takiej 

umowy, 

5) posiadanie umowy o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) zgłoszenie w formie pisemnej zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii. 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność 

aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, 

najmu lub użytkowania itp., 

3) pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

4) prowadzenie ww. działalności w miejscu ogrodzonym,

5) spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie 

przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel, 

6) posiadanie środków niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

7) posiadanie środków niezbędnych do dezynfekcji i przechowywania zwłok zwierzęcych i ich 

części przed zagrzebaniem, 

8) posiadanie urządzeń i środków technicznych umożliwiających spalanie zwłok zwierzęcych 

i ich części. 

Przewodnicząca Rady 

Miasta Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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UCHWAŁA NR 621/LIV/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 18 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

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

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 

7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. 

z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 2. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa sie za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 3. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części:  

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub podpisania, 

ewentualnie potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, w terminie 3 miesięcy od daty

złożenia wniosku.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych 

z terenu miasta Częstochowy, 

3) dysponowanie środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt i oznakowanym 

w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającym bezpieczeństwo 

i zapobiegającym zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt, dla którego wydano 

decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań 

weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (jt. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

4) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych 

zwierząt niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającego im cierpienia, 

5) zapewnienie w razie potrzeby opieki lekarsko-weterynaryjnej,

6) dysponowanie tytułem prawnym do pozostawienia wyłapanych zwierząt w miejscu 

przystosowanym do przetrzymywania zwierząt bezdomnych. 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność 

aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, 

najmu lub użytkowania itp., 

3) dysponowanie pomieszczeniami dla bezdomnych zwierząt spełniającymi warunki określone 

w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), 

4) aktualna umowa z podmiotem zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok 

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych lub oświadczenie o gotowości zawarcia takiej 

umowy, 

5) posiadanie umowy o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) zgłoszenie w formie pisemnej zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii. 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

gospodarczej potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności 

zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

2) udokumentowanie prawa do władania terenem, na którym ma być prowadzona działalność 

aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umową dzierżawy, użyczenia, 

najmu lub użytkowania itp., 

3) pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

4) prowadzenie ww. działalności w miejscu ogrodzonym,

5) spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie 

przewidzianym w planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel, 

6) posiadanie środków niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

7) posiadanie środków niezbędnych do dezynfekcji i przechowywania zwłok zwierzęcych i ich 

części przed zagrzebaniem, 

8) posiadanie urządzeń i środków technicznych umożliwiających spalanie zwłok zwierzęcych 

i ich części. 

Przewodnicząca Rady 

Miasta Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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