
UCHWAŁA NR XX/88/2012
RADY GMINY STRZELCE

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie 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 takze grzebowisk i spalarni zwłok 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 (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt. 

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

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do odławiania oraz transportowania w humanitarny sposób 
bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) atestowane urządzenia i sprzęt, przy pomocy których zwierzęta będą odławiane i przenoszone, nie mogące 
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) oznakowany pojazd przystosowany do transportu zwierząt spełniający wymagania przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt, posiadający aktualne badania techniczne, 

c) środki służące do transportu zwierząt (np. klatki), wyprodukowane z materiałów przystosowanych do mycia 
i dezynfekcji, zamontowane w sposób zabezpieczający przed ich przesuwaniem się podczas transportu oraz 
zapewniających odpowiednią wentylację. 

3) posiadać umowę z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt, gwarantującą odbiór wyłapanych 
zwierząt lub pisemne oświadczenie o gotowości do ich odbioru; 

4) 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.); 

5) gwarantować w razie potrzeby opiekę weterynaryjną; 

6) dysponować personelem o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie ochrony i transportu zwierząt w liczbie 
gwarantującej stałe świadczenie usług. 

Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami (w oryginale lub 
uwierzytelnionej kopii). 

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

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać potencjał finansowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług, w tym: 
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a) tytuł prawny do terenu, obiektów i pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności, spełniających 
warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) oraz wymagania lokalizacyjne, 
zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657), 

b) atestowane urządzenia i sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 

c) samochód przystosowany do transportu zwierząt spełniający wymagania przepisów ustawy o ochronie 
zwierząt, posiadający aktualne badania techniczne, 

d) środki służące do transportu zwierząt. 

3) gwarantować opiekę weterynaryjną; 

4) dysponować urządzeniami lub sprzętem do przechowywania i przygotowania karmy oraz karmienia zwierząt; 

5) posiadać doprowadzoną bieżącą wodę; 

6) dysponować personelem o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie ochrony i transportu zwierząt w liczbie 
gwarantującej stałe świadczenie usług; 

7) posiadać umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór oraz utylizację zwłok zwierząt i ich części; 

8) posiadać odpowiednie urządzenia do doraźnego przetrzymywania zwierząt padłych (chłodnie); 

9) posiadać umowę zapewniającą odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

10) prowadzić dokumentację schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach. 

Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami (w oryginale lub 
uwierzytelnionej kopii). 

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

1) posiadać grzebowisko lub spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części oraz tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością zabudowaną, na której ma być prowadzona działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska 
lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania bądź posiadać umowę 
gwarantującą odbiór odpadów i ich utylizację; 

3) posiadać stosowne decyzje wymagane przepisami z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach; 

4) posiadać środki techniczne (pojazd, urządzenia) w ilości i jakości odpowiedniej do zakresu planowanej 
działalności, spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynarytjnych i ochrony 
środowiska. 

Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami (w oryginale lub 
uwierzytelnionej kopii). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce. 

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

 
Przewodniczący Rady 

GminyStrzelce 

Stanisław Kruglak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 14-16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy zapewniają czystość 
i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: 

- zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt; 

- zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz 
współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie; 

- znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

Zgodnie zaś z ust. 3 w/w artykułu rada gminy określa, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

Niniejsza uchwała uwzględnia obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. zmianę ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wprowadzoną ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt 
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). 

Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców 
działalności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych 
zezwoleń. 
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