
UCHWAŁA NR XLIII/829/09  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 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, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 

w związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

§ 2. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt 

z terenu miasta Chorzów (umowę uważa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub 

potwierdzenia jej aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

prowadzenia schroniska dla zwierząt w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) posiadanie aktualnej opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt 

– powyższe nie dotyczy przedsiębiorców, będących organizacją której celem statutowym 

jest ochrona zwierząt (opinię organizacji uważa się za aktualną w przypadku podpisania jej 

lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację prowadzącą ww. działalność w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

4) posiadanie min. 1 pojazdu przystosowanego do przewozu, transportu zwierząt spełniającego

wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst 

jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.). Posiadanie wymaganego pojazdu

należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania 

techniczne, aktualnymi umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub leasingu itp. oraz 

dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica 

rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy – dokumenty uznaje się za 

aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez organ 

wydający, stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych 

pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 3 miesięcy od daty złożenia 

wniosku przez przedsiębiorcę, 

5) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie 

stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadającego im cierpienia zgodnego 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 753),

6) posiadanie umowy o współpracy z Lekarzem Weterynarii (umowę uważa się za aktualną 

w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez Lekarza Weterynarii 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania 

bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadanie atestowanych urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą 

wyłapywane, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) posiadanie samochodu przystosowanego do transportu zwierząt, który posiada: 

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie 

metalowych klatek o odpowiedniej wielkości umożliwiającej zwierzęciu zajęcie 

swobodnej pozycji stojącej lub leżącej, 

- klatki do transportu zwierząt zamontowane w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się podczas transportu oraz w sposób zapewniający prawidłową 

wentylację, 

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami 

atmosferycznymi, 

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz 

umożliwiającą utrzymanie higieny, 

8) zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej,

9) posiadanie specjalistycznego sprzętu do czyszczenia i odkażania urządzeń 

wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapanych zwierząt lub należy wykazać

się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących

działalność w zakresie mycia, 

10) prowadzenie na bieżąco dokumentacji wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca 

i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane 

i będzie przetrzymywane. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia do lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

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

aktualnym wyciągiem, z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, 

użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach m.in.: w przepisach prawa 

budowlanego (m.in.:pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego wnioskiem), 

4) posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na 

prowadzenie działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

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

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych (lub oświadczenie ww. podmiotu) - dotyczy przedsiębiorców ubiegających się 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt (umowę lub 

oświadczenie uważa się za aktualne w przypadku podpisania lub potwierdzenia ich 

aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego ww. działalność w terminie 3 miesięcy od 

daty złożenia wniosku), 

6) posiadanie opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt – 

dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

schronisk dla bezdomnych zwierząt (powyższe nie dotyczy przedsiębiorców będących 

organizacją której celem statutowym jest ochrona zwierząt, opinię organizacji uważa się za 

aktualną w przypadku podpisania jej lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację 

prowadzącą ww. działalność w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego się 

o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), 

8) posiadanie opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych 

służących do prowadzenia działalności, 

9) oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,

10) działalność należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

11) obiekt przeznaczony do prowadzenia schroniska dla zwierząt powinien posiadać instalację 

zbierającą i odprowadzającą do kanalizacji ściekowej nieczystości powstałe w związku 

z bytowaniem zwierząt 

12) powierzchnia boksów dla zwierząt, jak i powierzchnia w bezpośredniej odległości, wokół 

boksów powinna być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego, uniemożliwiającego 

przedostawanie się substancji zanieczyszczających do gruntu, 

13) konstrukcja boksów dla zwierząt musi uniemożliwiać przedostawanie się zwierząt na 

zewnątrz oraz do boksów sąsiednich, 

14) ogrodzenie terenu schroniska powinno być wykonane z trwałego materiału i w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób 

postronnych na teren schroniska, 

15) pomieszczenia wyodrębnione w schronisku powinny być oznaczone tabliczkami 

informacyjnymi dotyczącymi charakteru i przeznaczenia pomieszczenia, 

16) urządzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie, znajdować się pod 

odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych, 

17) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być urządzeniem 

przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego typu urządzenia 

i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym, 

18) pomieszczenia i boksy, w których przetrzymywane są zwierzęta muszą być utrzymywane 

w czystości oraz nie rzadziej niż raz dziennie myte i odkażane, 

19) wykazy zwierząt przebywających w schronisku muszą być prowadzone na bieżąco 

i gromadzone w miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji, 

20) wydanie zwierząt ze schroniska musi się odbywać zgodnie z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

21) wszelkie zabiegi weterynaryjne zwierząt muszą odbywać się zgodnie ze sztuką 

weterynaryjną. 
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działalność w zakresie mycia, 

10) prowadzenie na bieżąco dokumentacji wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca 

i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane 

i będzie przetrzymywane. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia do lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

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

aktualnym wyciągiem, z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, 

użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach m.in.: w przepisach prawa 

budowlanego (m.in.:pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego wnioskiem), 

4) posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na 

prowadzenie działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

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

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych (lub oświadczenie ww. podmiotu) - dotyczy przedsiębiorców ubiegających się 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt (umowę lub 

oświadczenie uważa się za aktualne w przypadku podpisania lub potwierdzenia ich 

aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego ww. działalność w terminie 3 miesięcy od 

daty złożenia wniosku), 

6) posiadanie opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt – 

dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

schronisk dla bezdomnych zwierząt (powyższe nie dotyczy przedsiębiorców będących 

organizacją której celem statutowym jest ochrona zwierząt, opinię organizacji uważa się za 

aktualną w przypadku podpisania jej lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację 

prowadzącą ww. działalność w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego się 

o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), 

8) posiadanie opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych 

służących do prowadzenia działalności, 

9) oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,

10) działalność należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

11) obiekt przeznaczony do prowadzenia schroniska dla zwierząt powinien posiadać instalację 

zbierającą i odprowadzającą do kanalizacji ściekowej nieczystości powstałe w związku 

z bytowaniem zwierząt 

12) powierzchnia boksów dla zwierząt, jak i powierzchnia w bezpośredniej odległości, wokół 

boksów powinna być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego, uniemożliwiającego 

przedostawanie się substancji zanieczyszczających do gruntu, 

13) konstrukcja boksów dla zwierząt musi uniemożliwiać przedostawanie się zwierząt na 

zewnątrz oraz do boksów sąsiednich, 

14) ogrodzenie terenu schroniska powinno być wykonane z trwałego materiału i w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób 

postronnych na teren schroniska, 

15) pomieszczenia wyodrębnione w schronisku powinny być oznaczone tabliczkami 

informacyjnymi dotyczącymi charakteru i przeznaczenia pomieszczenia, 

16) urządzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie, znajdować się pod 

odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych, 

17) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być urządzeniem 

przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego typu urządzenia 

i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym, 

18) pomieszczenia i boksy, w których przetrzymywane są zwierzęta muszą być utrzymywane 

w czystości oraz nie rzadziej niż raz dziennie myte i odkażane, 

19) wykazy zwierząt przebywających w schronisku muszą być prowadzone na bieżąco 

i gromadzone w miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji, 

20) wydanie zwierząt ze schroniska musi się odbywać zgodnie z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

21) wszelkie zabiegi weterynaryjne zwierząt muszą odbywać się zgodnie ze sztuką 

weterynaryjną. 
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UCHWAŁA NR XLIII/829/09  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 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, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 

w związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

§ 2. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt 

z terenu miasta Chorzów (umowę uważa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub 

potwierdzenia jej aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

prowadzenia schroniska dla zwierząt w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) posiadanie aktualnej opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt 

– powyższe nie dotyczy przedsiębiorców, będących organizacją której celem statutowym 

jest ochrona zwierząt (opinię organizacji uważa się za aktualną w przypadku podpisania jej 

lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację prowadzącą ww. działalność w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

4) posiadanie min. 1 pojazdu przystosowanego do przewozu, transportu zwierząt spełniającego

wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst 

jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.). Posiadanie wymaganego pojazdu

należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania 

techniczne, aktualnymi umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub leasingu itp. oraz 

dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica 

rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy – dokumenty uznaje się za 

aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez organ 

wydający, stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych 

pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 3 miesięcy od daty złożenia 

wniosku przez przedsiębiorcę, 

5) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie 

stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadającego im cierpienia zgodnego 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 753),

6) posiadanie umowy o współpracy z Lekarzem Weterynarii (umowę uważa się za aktualną 

w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez Lekarza Weterynarii 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania 

bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadanie atestowanych urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą 

wyłapywane, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) posiadanie samochodu przystosowanego do transportu zwierząt, który posiada: 

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie 

metalowych klatek o odpowiedniej wielkości umożliwiającej zwierzęciu zajęcie 

swobodnej pozycji stojącej lub leżącej, 

- klatki do transportu zwierząt zamontowane w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się podczas transportu oraz w sposób zapewniający prawidłową 

wentylację, 

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami 

atmosferycznymi, 

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz 

umożliwiającą utrzymanie higieny, 

8) zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej,

9) posiadanie specjalistycznego sprzętu do czyszczenia i odkażania urządzeń 

wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapanych zwierząt lub należy wykazać

się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących

działalność w zakresie mycia, 

10) prowadzenie na bieżąco dokumentacji wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca 

i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane 

i będzie przetrzymywane. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia do lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

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

aktualnym wyciągiem, z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, 

użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach m.in.: w przepisach prawa 

budowlanego (m.in.:pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego wnioskiem), 

4) posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na 

prowadzenie działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

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

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych (lub oświadczenie ww. podmiotu) - dotyczy przedsiębiorców ubiegających się 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt (umowę lub 

oświadczenie uważa się za aktualne w przypadku podpisania lub potwierdzenia ich 

aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego ww. działalność w terminie 3 miesięcy od 

daty złożenia wniosku), 

6) posiadanie opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt – 

dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

schronisk dla bezdomnych zwierząt (powyższe nie dotyczy przedsiębiorców będących 

organizacją której celem statutowym jest ochrona zwierząt, opinię organizacji uważa się za 

aktualną w przypadku podpisania jej lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację 

prowadzącą ww. działalność w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego się 

o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), 

8) posiadanie opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych 

służących do prowadzenia działalności, 

9) oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,

10) działalność należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

11) obiekt przeznaczony do prowadzenia schroniska dla zwierząt powinien posiadać instalację 

zbierającą i odprowadzającą do kanalizacji ściekowej nieczystości powstałe w związku 

z bytowaniem zwierząt 

12) powierzchnia boksów dla zwierząt, jak i powierzchnia w bezpośredniej odległości, wokół 

boksów powinna być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego, uniemożliwiającego 

przedostawanie się substancji zanieczyszczających do gruntu, 

13) konstrukcja boksów dla zwierząt musi uniemożliwiać przedostawanie się zwierząt na 

zewnątrz oraz do boksów sąsiednich, 

14) ogrodzenie terenu schroniska powinno być wykonane z trwałego materiału i w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób 

postronnych na teren schroniska, 

15) pomieszczenia wyodrębnione w schronisku powinny być oznaczone tabliczkami 

informacyjnymi dotyczącymi charakteru i przeznaczenia pomieszczenia, 

16) urządzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie, znajdować się pod 

odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych, 

17) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być urządzeniem 

przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego typu urządzenia 

i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym, 

18) pomieszczenia i boksy, w których przetrzymywane są zwierzęta muszą być utrzymywane 

w czystości oraz nie rzadziej niż raz dziennie myte i odkażane, 

19) wykazy zwierząt przebywających w schronisku muszą być prowadzone na bieżąco 

i gromadzone w miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji, 

20) wydanie zwierząt ze schroniska musi się odbywać zgodnie z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

21) wszelkie zabiegi weterynaryjne zwierząt muszą odbywać się zgodnie ze sztuką 

weterynaryjną. 
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UCHWAŁA NR XLIII/829/09  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 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, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 

w związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

§ 2. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt 

z terenu miasta Chorzów (umowę uważa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub 

potwierdzenia jej aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

prowadzenia schroniska dla zwierząt w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) posiadanie aktualnej opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt 

– powyższe nie dotyczy przedsiębiorców, będących organizacją której celem statutowym 

jest ochrona zwierząt (opinię organizacji uważa się za aktualną w przypadku podpisania jej 

lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację prowadzącą ww. działalność w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

4) posiadanie min. 1 pojazdu przystosowanego do przewozu, transportu zwierząt spełniającego

wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst 

jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.). Posiadanie wymaganego pojazdu

należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania 

techniczne, aktualnymi umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub leasingu itp. oraz 

dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica 

rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy – dokumenty uznaje się za 

aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez organ 

wydający, stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych 

pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 3 miesięcy od daty złożenia 

wniosku przez przedsiębiorcę, 

5) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie 

stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadającego im cierpienia zgodnego 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 753),

6) posiadanie umowy o współpracy z Lekarzem Weterynarii (umowę uważa się za aktualną 

w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez Lekarza Weterynarii 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania 

bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadanie atestowanych urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą 

wyłapywane, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) posiadanie samochodu przystosowanego do transportu zwierząt, który posiada: 

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie 

metalowych klatek o odpowiedniej wielkości umożliwiającej zwierzęciu zajęcie 

swobodnej pozycji stojącej lub leżącej, 

- klatki do transportu zwierząt zamontowane w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się podczas transportu oraz w sposób zapewniający prawidłową 

wentylację, 

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami 

atmosferycznymi, 

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz 

umożliwiającą utrzymanie higieny, 

8) zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej,

9) posiadanie specjalistycznego sprzętu do czyszczenia i odkażania urządzeń 

wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapanych zwierząt lub należy wykazać

się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących

działalność w zakresie mycia, 

10) prowadzenie na bieżąco dokumentacji wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca 

i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane 

i będzie przetrzymywane. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia do lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

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

aktualnym wyciągiem, z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, 

użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach m.in.: w przepisach prawa 

budowlanego (m.in.:pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego wnioskiem), 

4) posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na 

prowadzenie działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

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

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych (lub oświadczenie ww. podmiotu) - dotyczy przedsiębiorców ubiegających się 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt (umowę lub 

oświadczenie uważa się za aktualne w przypadku podpisania lub potwierdzenia ich 

aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego ww. działalność w terminie 3 miesięcy od 

daty złożenia wniosku), 

6) posiadanie opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt – 

dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

schronisk dla bezdomnych zwierząt (powyższe nie dotyczy przedsiębiorców będących 

organizacją której celem statutowym jest ochrona zwierząt, opinię organizacji uważa się za 

aktualną w przypadku podpisania jej lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację 

prowadzącą ww. działalność w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego się 

o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), 

8) posiadanie opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych 

służących do prowadzenia działalności, 

9) oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,

10) działalność należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

11) obiekt przeznaczony do prowadzenia schroniska dla zwierząt powinien posiadać instalację 

zbierającą i odprowadzającą do kanalizacji ściekowej nieczystości powstałe w związku 

z bytowaniem zwierząt 

12) powierzchnia boksów dla zwierząt, jak i powierzchnia w bezpośredniej odległości, wokół 

boksów powinna być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego, uniemożliwiającego 

przedostawanie się substancji zanieczyszczających do gruntu, 

13) konstrukcja boksów dla zwierząt musi uniemożliwiać przedostawanie się zwierząt na 

zewnątrz oraz do boksów sąsiednich, 

14) ogrodzenie terenu schroniska powinno być wykonane z trwałego materiału i w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób 

postronnych na teren schroniska, 

15) pomieszczenia wyodrębnione w schronisku powinny być oznaczone tabliczkami 

informacyjnymi dotyczącymi charakteru i przeznaczenia pomieszczenia, 

16) urządzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie, znajdować się pod 

odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych, 

17) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być urządzeniem 

przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego typu urządzenia 

i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym, 

18) pomieszczenia i boksy, w których przetrzymywane są zwierzęta muszą być utrzymywane 

w czystości oraz nie rzadziej niż raz dziennie myte i odkażane, 

19) wykazy zwierząt przebywających w schronisku muszą być prowadzone na bieżąco 

i gromadzone w miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji, 

20) wydanie zwierząt ze schroniska musi się odbywać zgodnie z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

21) wszelkie zabiegi weterynaryjne zwierząt muszą odbywać się zgodnie ze sztuką 

weterynaryjną. 

ID: CSSNX-ZLIEU-TMBWV-MOPPW-LDOZZ. Podpisany. Strona 4 / 5



UCHWAŁA NR XLIII/829/09  

RADY MIASTA CHORZÓW  

z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 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, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 

w związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

§ 2. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

2) posiadanie aktualnej umowy ze schroniskiem na przyjmowanie bezdomnych zwierząt 

z terenu miasta Chorzów (umowę uważa się za aktualną w przypadku jej podpisania lub 

potwierdzenia jej aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

prowadzenia schroniska dla zwierząt w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) posiadanie aktualnej opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt 

– powyższe nie dotyczy przedsiębiorców, będących organizacją której celem statutowym 

jest ochrona zwierząt (opinię organizacji uważa się za aktualną w przypadku podpisania jej 

lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację prowadzącą ww. działalność w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

4) posiadanie min. 1 pojazdu przystosowanego do przewozu, transportu zwierząt spełniającego

wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst 

jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późń. zm.). Posiadanie wymaganego pojazdu

należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania 

techniczne, aktualnymi umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub leasingu itp. oraz 

dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób, aby jednocześnie była widoczna tablica 

rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „logo” przedsiębiorcy – dokumenty uznaje się za 

aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez organ 

wydający, stronę umowy lub wnioskodawcę (w przypadku dowodów rejestracyjnych 

pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 3 miesięcy od daty złożenia 

wniosku przez przedsiębiorcę, 

5) posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt, nie 

stwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadającego im cierpienia zgodnego 

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 753),

6) posiadanie umowy o współpracy z Lekarzem Weterynarii (umowę uważa się za aktualną 

w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez Lekarza Weterynarii 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) posiadanie specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania 

bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadanie atestowanych urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą 

wyłapywane, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) posiadanie samochodu przystosowanego do transportu zwierząt, który posiada: 

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie 

metalowych klatek o odpowiedniej wielkości umożliwiającej zwierzęciu zajęcie 

swobodnej pozycji stojącej lub leżącej, 

- klatki do transportu zwierząt zamontowane w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się podczas transportu oraz w sposób zapewniający prawidłową 

wentylację, 

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami 

atmosferycznymi, 

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz 

umożliwiającą utrzymanie higieny, 

8) zapewnienie w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej,

9) posiadanie specjalistycznego sprzętu do czyszczenia i odkażania urządzeń 

wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapanych zwierząt lub należy wykazać

się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących

działalność w zakresie mycia, 

10) prowadzenie na bieżąco dokumentacji wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca 

i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało przekazane 

i będzie przetrzymywane. 

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 (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia do lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający w terminie 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

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

aktualnym wyciągiem, z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, 

użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uważa się za aktualny w przypadku 

wystawienia go lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy 

w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

3) spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach m.in.: w przepisach prawa 

budowlanego (m.in.:pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego wnioskiem), 

4) posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na 

prowadzenie działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia, 

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

zwierzęcych albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok 

zwierzęcych (lub oświadczenie ww. podmiotu) - dotyczy przedsiębiorców ubiegających się 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt (umowę lub 

oświadczenie uważa się za aktualne w przypadku podpisania lub potwierdzenia ich 

aktualności przez przedsiębiorcę prowadzącego ww. działalność w terminie 3 miesięcy od 

daty złożenia wniosku), 

6) posiadanie opinii organizacji zajmującej się działalnością na rzecz ochrony zwierząt – 

dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

schronisk dla bezdomnych zwierząt (powyższe nie dotyczy przedsiębiorców będących 

organizacją której celem statutowym jest ochrona zwierząt, opinię organizacji uważa się za 

aktualną w przypadku podpisania jej lub potwierdzenia jej aktualności przez organizację 

prowadzącą ww. działalność w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku), 

7) informacja o miejscu i stosowanej technologii (dotyczy podmiotu ubiegającego się 

o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), 

8) posiadanie opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych 

służących do prowadzenia działalności, 

9) oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności,

10) działalność należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

11) obiekt przeznaczony do prowadzenia schroniska dla zwierząt powinien posiadać instalację 

zbierającą i odprowadzającą do kanalizacji ściekowej nieczystości powstałe w związku 

z bytowaniem zwierząt 

12) powierzchnia boksów dla zwierząt, jak i powierzchnia w bezpośredniej odległości, wokół 

boksów powinna być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego, uniemożliwiającego 

przedostawanie się substancji zanieczyszczających do gruntu, 

13) konstrukcja boksów dla zwierząt musi uniemożliwiać przedostawanie się zwierząt na 

zewnątrz oraz do boksów sąsiednich, 

14) ogrodzenie terenu schroniska powinno być wykonane z trwałego materiału i w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób 

postronnych na teren schroniska, 

15) pomieszczenia wyodrębnione w schronisku powinny być oznaczone tabliczkami 

informacyjnymi dotyczącymi charakteru i przeznaczenia pomieszczenia, 

16) urządzenia i instalacje wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie, znajdować się pod 

odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych, 

17) chłodnia do czasowego przetrzymywania zwłok martwych zwierząt musi być urządzeniem 

przeznaczonym do tego celu, spełniać wymagania techniczne dla tego typu urządzenia 

i być objęta odpowiednim nadzorem technicznym, 

18) pomieszczenia i boksy, w których przetrzymywane są zwierzęta muszą być utrzymywane 

w czystości oraz nie rzadziej niż raz dziennie myte i odkażane, 

19) wykazy zwierząt przebywających w schronisku muszą być prowadzone na bieżąco 

i gromadzone w miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji, 

20) wydanie zwierząt ze schroniska musi się odbywać zgodnie z wymogami weterynaryjnymi 

dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

21) wszelkie zabiegi weterynaryjne zwierząt muszą odbywać się zgodnie ze sztuką 

weterynaryjną. 
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