
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 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 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2013r. poz. 1399 i poz. 1593) Rada Miejska uchwala co 
następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności na terenie gminy Osiek 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 służące do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia 
i zdrowia ani nie zadające im cierpienia, 

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, 

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, 

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę pracowniczą, 

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, 

3) posiadać prawo do środków technicznych służących do transportu zwierząt, 

4) posiadać odpowiednią kadrę pracowniczą zapewniającą 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 grzebowiska 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, 
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3) posiadać prawo do dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia 
określonej działalności, w szczególności: 

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, 

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 zwierzęcych i ich części, 

d) piecem do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 

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

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

§ 6. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów 
(oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia działalności, w przypadku, gdy będzie to 
niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy. 

§ 7. 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 na prowadzenie działalności. 

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z 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 z późn. zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wymagania jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części. Wymagania określone w uchwale stanowią podstawę do wydania przez Burmistrza 
zgodnie z art. 7 ust. 6 cytowanej ustawy zezwolenia, które daje prawo przedsiębiorcy do świadczenia usług 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk 
lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Osiek. Szczegółowe wymagania weterynaryjne 
w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności regulują m. in.: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz 
zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. U. L 
003 z 05.01.2005 r.), Rozporządzenie 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), 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), Rozporządzenie Rady (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. L 300 z 14.11.2009 r.). Podjęcie przez Radę Gminy 
w Osieku niniejszej uchwały jest uzasadnione i stanowi wykonanie obowiązku ustawowego.
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