
UCHWAŁA NR XLV/466/10  

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  

z dnia 25 marca 2010 r. 

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

zezwolenia na prowadzenie działalności 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna 

postanawia

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

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

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

Śląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 

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

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać specjalistyczne środki, 

przeznaczone do wyłapywania oraz transportu bezdomnych zwierząt, w tym: a) atestowane urządzenia i sprzęt, przy 

pomocy którego zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich życia 

i zdrowia, ani zadawania im cierpienia, b) posiadać pojazd samochodowy przystosowany do transportu zwierząt, który 

posiada: − odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek do transportu zwierząt, 

w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, − 

zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, − podłogę 

z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn zwierząt oraz umożliwiającą utrzymanie higieny. 2) 

posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych, 

z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 3) posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, 

umożliwiające czasowy pobyt wyłapanych zwierząt w okresie, kiedy ich dostarczenie do schroniska dla zwierząt nie 

będzie możliwe (pora nocna, dni wolne od pracy, itp.); 4) zapewnić opiekę weterynaryjną; 5) zatrudniać 

przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania, obezwładniania i transportu zwierząt; 

6) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych. 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwanego dalej schroniskiem, powinien spełniać następujące wymagania: 1) 

dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko, wyposażoną w: a) zadaszone pomieszczenia 

z klatkami oraz wybiegami dla zwierząt, b) pomieszczenie do prowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt, c) 

pomieszczenie do wykonywania zabiegów leczniczych, d) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych 

i ich części, e) sprzęt i urządzenia służące do przygotowania i przechowywania karmy, f) ogrodzenie wykonane 

z trwałego materiału, uniemożliwiające przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób postronnych 

na teren schroniska, g) tablice informujące o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości 

kontaktu z prowadzącym schronisko. 2) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego 

prowadzenia schroniska, a w szczególności: a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania 

zwierząt, b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, c) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. 

klatkami). 3) zapewnić nadzór i opiekę weterynaryjną; 4) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących 

schronisko; 5) prowadzić ewidencję zwierząt przyjmowanych do schroniska. 3. Przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zwanego dalej grzebowiskiem, 

powinien spełniać następujące wymagania: 1) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane 

grzebowisko, ogrodzoną ogrodzeniem wykonanym z trwałego materiału, w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

na teren grzebowiska zwierząt i osób postronnych oraz oznakowaną tabliczkami informującymi o charakterze 

i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym grzebowisko; 2) dysponować 

sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia grzebowiska, w szczególności: a) środkami 

służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich 

części, c) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, d) chłodnią do czasowego 

przetrzymywania zwłok zwierzęcych, e) środkami do czyszczenia i odkażania sprzętu wykorzystywanego do transportu

zwłok zwierzęcych. 3) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących grzebowisko; 4) zapewnić nadzór 

weterynaryjny; 5) prowadzić ewidencję grzebanych zwierząt i ich części. 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zwanej dalej spalarnią, powinien spełniać 

następujące wymagania: 1) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowana spalarnia; 2) dysponować 

sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia spalarni, w szczególności: a) pojazdem 

przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, b) instalacją do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 

spełniającą wymagania odrębne, c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, d) 

środkami niezbędnymi do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania zwłok 

zwierzęcych i ich części. 3) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących instalację oraz kierownika spalarni, 

posiadającego kwalifikacje wymagane przepisami odrębnymi; 4) prowadzić ewidencję przyjętych do spalarni zwłok 

zwierząt i ich części. 5. Lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska, a także spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części winna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych. 6. Spełnienie wymagań, 

określonych w pkt. 1-5 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi w szczególności są: 1) 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; 2) 

dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się obiekty i urządzenia niezbędne do 

prowadzenia określonej działalności; 3) dokumenty potwierdzające dysponowanie sprzętem i pojazdami zgodnie 

z charakterem prowadzonej działalności (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy); 4) 

inne dokumenty wynikające z przepisów odrębnych. 7. Wymagania określone powyżej nie uchybiają innym 

wymaganiom, wynikającym z odrębnych przepisów prawa, które przedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj 

podejmowanej działalności poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, itp.

Załącznik do uchwały Nr 

XLV/466/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.
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wymaganiom, wynikającym z odrębnych przepisów prawa, które przedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj 

podejmowanej działalności poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, itp.

Załącznik do uchwały Nr 

XLV/466/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLV/466/10  

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA  

z dnia 25 marca 2010 r. 

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

zezwolenia na prowadzenie działalności 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) – Rada Miejska Cieszyna 

postanawia

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

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

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

Śląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 

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

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać specjalistyczne środki, 

przeznaczone do wyłapywania oraz transportu bezdomnych zwierząt, w tym: a) atestowane urządzenia i sprzęt, przy 

pomocy którego zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich życia 

i zdrowia, ani zadawania im cierpienia, b) posiadać pojazd samochodowy przystosowany do transportu zwierząt, który 

posiada: − odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek do transportu zwierząt, 

w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, − 

zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, − podłogę 

z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn zwierząt oraz umożliwiającą utrzymanie higieny. 2) 

posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych, 

z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 3) posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, 

umożliwiające czasowy pobyt wyłapanych zwierząt w okresie, kiedy ich dostarczenie do schroniska dla zwierząt nie 

będzie możliwe (pora nocna, dni wolne od pracy, itp.); 4) zapewnić opiekę weterynaryjną; 5) zatrudniać 

przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania, obezwładniania i transportu zwierząt; 

6) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych. 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwanego dalej schroniskiem, powinien spełniać następujące wymagania: 1) 

dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko, wyposażoną w: a) zadaszone pomieszczenia 

z klatkami oraz wybiegami dla zwierząt, b) pomieszczenie do prowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt, c) 

pomieszczenie do wykonywania zabiegów leczniczych, d) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych 

i ich części, e) sprzęt i urządzenia służące do przygotowania i przechowywania karmy, f) ogrodzenie wykonane 

z trwałego materiału, uniemożliwiające przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak i wejście osób postronnych 

na teren schroniska, g) tablice informujące o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości 

kontaktu z prowadzącym schronisko. 2) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego 

prowadzenia schroniska, a w szczególności: a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania 

zwierząt, b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, c) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. 

klatkami). 3) zapewnić nadzór i opiekę weterynaryjną; 4) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących 

schronisko; 5) prowadzić ewidencję zwierząt przyjmowanych do schroniska. 3. Przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, zwanego dalej grzebowiskiem, 

powinien spełniać następujące wymagania: 1) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane 

grzebowisko, ogrodzoną ogrodzeniem wykonanym z trwałego materiału, w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

na teren grzebowiska zwierząt i osób postronnych oraz oznakowaną tabliczkami informującymi o charakterze 

i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym grzebowisko; 2) dysponować 

sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia grzebowiska, w szczególności: a) środkami 

służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich 

części, c) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, d) chłodnią do czasowego 

przetrzymywania zwłok zwierzęcych, e) środkami do czyszczenia i odkażania sprzętu wykorzystywanego do transportu

zwłok zwierzęcych. 3) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących grzebowisko; 4) zapewnić nadzór 

weterynaryjny; 5) prowadzić ewidencję grzebanych zwierząt i ich części. 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zwanej dalej spalarnią, powinien spełniać 

następujące wymagania: 1) dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowana spalarnia; 2) dysponować 

sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia spalarni, w szczególności: a) pojazdem 

przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, b) instalacją do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 

spełniającą wymagania odrębne, c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, d) 

środkami niezbędnymi do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania zwłok 

zwierzęcych i ich części. 3) zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących instalację oraz kierownika spalarni, 

posiadającego kwalifikacje wymagane przepisami odrębnymi; 4) prowadzić ewidencję przyjętych do spalarni zwłok 

zwierząt i ich części. 5. Lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska, a także spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części winna spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych. 6. Spełnienie wymagań, 

określonych w pkt. 1-5 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi w szczególności są: 1) 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; 2) 

dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się obiekty i urządzenia niezbędne do 

prowadzenia określonej działalności; 3) dokumenty potwierdzające dysponowanie sprzętem i pojazdami zgodnie 

z charakterem prowadzonej działalności (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy); 4) 

inne dokumenty wynikające z przepisów odrębnych. 7. Wymagania określone powyżej nie uchybiają innym 

wymaganiom, wynikającym z odrębnych przepisów prawa, które przedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj 

podejmowanej działalności poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, itp.

Załącznik do uchwały Nr 

XLV/466/10

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 marca 2010 r.
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