UCHWAŁA Nr XLIII/444/14
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie określenia 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 także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na:
1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia
zezwolenia;
2) nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi niezbędnymi do
zakresu zamierzonej działalności, w tym:
a) urządzeniami i środkami przystosowanymi do humanitarnego wyłapywania
i obezwładniania zwierząt, spełniające wymagania wynikające z przepisów
szczególnych,
b) sprawnymi technicznie środkami transportu przystosowanymi do przewozu
zwierząt, spełniającymi wymagania przepisów o ochronie zwierząt,
c) sprzętem służącym do bezpiecznego transportu żywych zwierząt;
4) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę w zakresie postępowania ze
zwierzętami oraz posiadającą znajomość przepisów o ochronie zwierząt, w liczbie
gwarantującej dyspozycyjność w świadczeniu usług;
5) zapewnić, w razie potrzeby, pomoc lekarsko-weterynaryjną;
6) w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi schroniska dla zwierząt posiadać
zawartą umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, gwarantującą
odbiór wyłapywanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu
o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych przez przedsiębiorcę.
2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone
odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
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2) zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie przedsiębiorcy o braku
zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie
społeczne;
3) oświadczenie o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry, w ilości
gwarantującej stałe świadczenie usług;
4) wykaz posiadanych specjalistycznych środków przeznaczonych do chwytania oraz
transportowania bezdomnych zwierząt wraz z ich opisem (w przypadku środków
transportu załączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych);
5) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii lub oświadczenie o gotowości
sprawowania opieki weterynaryjnej;
6) w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi równocześnie schroniska dla
zwierząt umowa z podmiotem prowadzącym schronisko lub pisemne oświadczenie
tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych przez przedsiębiorcę.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie
schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2) nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest
schronisko;
4) teren, o którym mowa w pkt 3 powinien być ogrodzony i utwardzony oraz
posiadać wyodrębnione pomieszczenia i obiekty niezbędne do prowadzenia
działalności, określone w przepisach dotyczących szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;
5) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną;
6) prowadzić dokumentację schroniska w sposób określony w odrębnych przepisach;
7) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę w zakresie postępowania ze
zwierzętami oraz posiadającą znajomość przepisów bhp, w liczbie gwarantującej
zapewnienie właściwej opieki zwierzętom przebywającym w schronisku;
8) posiadać zawartą umowę z podmiotem uprawnionym do przewozu zwłok
zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia
do wykonywania tych czynności;
9) posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie
unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części lub pisemne oświadczenie tego
podmiotu o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych.
2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone
odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
2) zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie przedsiębiorcy o braku
zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie
społeczne;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona
działalność;
4) oświadczenie o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry;
5) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii lub oświadczenie o gotowości
sprawowania opieki weterynaryjnej;
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6) umowa poświadczająca gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot
zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub decyzja zezwalająca
na prowadzenie przedmiotowej działalności w ramach własnych uprawnień.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
2) nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona
działalność;
4) posiadać sprawne technicznie środki transportu przystosowane do transportu
zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczone przez powiatowego lekarza
weterynarii;
5) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,
gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji;
6) posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość
świadczonych usług;
7) dla grzebowisk – posiadać narzędzia i środki techniczne służące do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części oraz posiadać środki służące do dezynfekcji zwłok
zwierzęcych przed zagrzebaniem;
8) dla spalarni – posiadać urządzenia i środki umożliwiające spalanie zwłok
zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania określone w odrębnych
przepisach oraz zapewniające dotrzymanie standardów emisyjnych, a także
posiadać urządzenia do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania
przed ich odbiorem przez specjalistyczną firmę;
9) posiadać dokumenty dotyczące wytwarzania odpadów wydane na podstawie
przepisów ustawy o odpadach;
10) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w tym również w zakresie przepisów
bhp;
11) po uzyskaniu zezwolenia prowadzić rejestr grzebanych lub spalanych zwierząt
i ich części.
2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać potwierdzone
odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:
1) oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
2) zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie przedsiębiorcy o braku
zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie
społeczne;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona
działalność;
4) oświadczenie o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry;
5) wykaz posiadanych środków transportu wraz z kserokopiami dowodów
rejestracyjnych.
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§ 5. 1. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych,
niż określone w § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 i § 4 ust. 2 dokumentów, na potwierdzenie spełnienia
wymagań do prowadzenia działalności, w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu
na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.
2. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone przez przedsiębiorcę
w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XLIII/444/14
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie określenia 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 także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymaga uzyskania zezwolenia.
Zezwolenia w drodze decyzji udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze
względu na miejsce świadczenia usług. Przepisy przywołanej wyżej ustawy obligują Radę
Gminy do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Określając w niniejszej uchwale wymagania dla przedsiębiorców uwzględniono fakt,
iż prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie regulowane jest innymi przepisami,
w tym zwłaszcza przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) oraz
przepisami szczegółowymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz 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).

