
 

 

     UCHWAŁA Nr 441/XLI/09 

RADY MIASTA ŻORY 

        z dnia 26.11.2009r. 

 

 

w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 1  

pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)  

 

RADA  MIASTA 

u c h w a l a : 

 

§ 1 

 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące 

wymagania: 

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na  którym w myśl obowiązujących przepisów może 

być prowadzona działalność polegająca na prowadzeniu „Punktu zatrzymań dla 

bezdomnych zwierząt”, w przypadku, gdy ubiegającym się o zezwolenie nie jest 

przedsiębiorca prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

3) posiadać urządzenia do humanitarnego wyłapywania, przetrzymywania zwierząt  

oraz właściwe środki do ich transportu, 

4) wykazać możliwość zapewnienia  w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej.  

 

§ 2 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na  którym w myśl obowiązujących przepisów może 

być prowadzona działalność polegająca na prowadzeniu schroniska, 

3) posiadać urządzenia do humanitarnego wyłapywania, przetrzymywania zwierząt  

oraz właściwe środki do ich transportu. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 ponadto winien spełniać warunki określone 

postanowieniami 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). 

 

 



 

 

§ 3 

 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  

lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na  którym w myśl obowiązujących przepisów może 

być prowadzona działalność polegająca na grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych  

i ich części, 

3) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 

4) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed 

zagrzebaniem, 

5) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 

części. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

       PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

               mgr Piotr Kosztyła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


