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UCHWAŁA NR 372/LIV/2010
RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 28 października 2010 r.

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 143, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008z późn. zm.) 

Rada Miasta i Gminy Szczekociny uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta i gminy 
Szczekociny zawarte w załączniku nr 1. 

§ 2. Uchwala się 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 na terenie miasta i gminy Szczekociny zawarte w załączniku nr 2. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny. 

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Szczekociny 

Zbigniew Pasierbiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 372/LIV/2010

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 28 października 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 

1) Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, potwierdzający, 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 i gminy 
Szczekociny. 

3) Posiadanie min. 1 pojazdu przystosowanego do transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w art. 24 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 
Posiadanie wymaganego pojazdu należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne 
badania techniczne, aktualnymi umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub leasingi itp. 

4) Posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt, niestwarzającego zagrożenia dla 
życia i zdrowia i nie zadającego im cierpienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. 
U. Nr 116, poz. 753). 

5) Posiadanie odpowiednio przeszkolonej kadry w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług. 

6) Posiadanie umowy o współpracy z Lekarzem Weterynarii. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 372/LIV/2010

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 28 października 2010 r.

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: 

1) Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia 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, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania 
itp. 

3) Spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach m. in. W przepisach prawa budowlanego, 
pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego wnioskiem (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz. 
U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

4) Posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, szkoleń na prowadzenie działalności 
zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia. 

5) Posiadaniem chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem pkt-u 10. 

6) Posiadanie środków niezbędnych do dezynfekcji, grzebania zwłok zwierzęcych i ich części oraz posiadanie 
urządzeń i środków technicznych umożliwiających spalanie zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

7) Posiadanie aktualnej umowy z podmiotem zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem zwłok zwierzęcych 
albo przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnie zwłok zwierzęcych na odbiór zwłok zwierzęcych 
(lub oświadczenie w/w podmiotu) – dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

8) Posiadanie umowy o współpracy z Lekarzem Weterynarii – dotyczy przedsiębiorców ubiegających się 
o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

9) Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć 
stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów 
zwierzęcych. 

10) Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas 
powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne 
oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów 
zwierzęcych. 


