
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/426/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 26 lutego 2013 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 terenie miasta Jaworzna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach 

określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002)  

Rada Miejska w Jaworznie  

uchwala, co następuje:  

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

na prowadzenie działalności na terenie miasta Jaworzna w zakresie:  

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,  

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/572/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 101, 

poz. 1645) zmieniona uchwałą Nr VII/86/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2011 r. Nr 134, poz. 2510).  
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Paweł Bańkowski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/426/2013 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

Wymagania, 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 terenie miasta 

Jaworzna.  

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

2) posiadać specjalistyczny atestowany sprzęt umożliwiający wyłapywanie zwierząt w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla ich zdrowia i życia,  

3) posiadać co najmniej jeden pojazd przystosowany do transportu zwierząt spełniający wymagania ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. 

zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,  

4) posiadać umowę gwarantującą odbiór zwierząt przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla 

bezdomnych zwierząt,  

5) posiadać środki techniczne umożliwiające systematyczne mycie i dezynfekcję urządzeń wykorzystywanych 

do wyłapywania zwierząt oraz pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt.  

2. W przypadku braku umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 

5 przedsiębiorca powinien udokumentować możliwość korzystania z usług podmiotów prowadzących 

działalność w wymaganym zakresie.  

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt,  

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym będzie prowadzona działalność oraz pozwolenie na 

użytkowanie obiektu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),  

3) spełniać wymagania sanitarne i weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

4) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zbierania i unieszkodliwiania zwłok 

zwierzęcych albo z przedsiębiorcą prowadzącym grzebowisko lub spalarnię zwlok zwierzęcych lub ich 

części,  

5) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii.  

2. W przypadku braku umów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5 przedsiębiorca powinien udokumentować 

możliwość korzystania z usług podmiotów prowadzących działalność w wymaganym zakresie.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części,  

2) posiadać w szczególności urządzenia i środki techniczne niezbędne do:  

1) grzebania zwłok i ich części,  
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2) spalania zwłok zwierzęcych i ich części,  

3) dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,  

4) czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części przed spaleniem lub zagrzebaniem,  

3) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami do prowadzenia 

działalności.  
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