
UCHWAŁA NR XLVIII/341/2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie 

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 (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności na terenie gminy Czarnocin w zakresie: 

1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1. posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, 
w tym: 

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane. Urządzenia te nie mogą 
stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia lub życia, ani zadawać im cierpienia, 

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi określone w art. 24 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856), który posiada w szczególności: 

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w sposób 
uniemożliwiający przesuwanie się ich w czasie transportu oraz 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, 

- pojazd stosowany do transportowania bezdomnych zwierząt powinien być oznakowany logo lub nazwą 
i adresem oraz numerem telefonu kontaktowego przedsiębiorcy.

2. zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, 

3. posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie 
usług, 

4. posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich 
do schroniska, 

5. posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym odbiór wyłapanych 
zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, 

2. posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt 1, 
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3. posiadać prawo do środków technicznych służących do transportu zwierząt spełniającymi wymagania, 
o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, 

4. prowadzić działalność zgodnie z Rozporządzeniem 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), 

5. posiadać odpowiednie zasoby ludzkie zapewniające odpowiednią opiekę zwierzętom i funkcjonowanie 
schroniska.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

2. posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt 1, 

3. posiadać prawo do dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia 
określonej działalności, w szczególności: 

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych, 

b) środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem oraz narzędziami 
służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych, 

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok, 

d) piecem do spalania zwłok zwierzęcych, 

e) środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania albo umową 
z uprawnionym podmiotem bądź pisemnym oświadczeniem gwarantującymi odbiór tych odpadów.

§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 6. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
określonym w § 1 powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia. 

2.  Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt udostępnia na stronie 
internetowej wzór wniosku o udzielenie zezwolenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Powyższa uchwała wynika z obowiązku jaki narzuca art.7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, zgodnie z którym Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 wyżej 
cytowanej ustawy. Zezwolenia o których mowa wymagane są na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców 
w zakresie: 
1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwoleń na prowadzenie działalności 
przez przedsiębiorców w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze decyzji 
Wójt. W uchwale określono wymagania dla przedsiębiorców, na prowadzenie działalności w przedmiotowym 
zakresie uwzględniając wymagania wynikające ze stosownych przepisów. 
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