
 

 

UCHWAŁA NR XXV/303/13 
RADY GMINY SKRZYSZÓW 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) 

i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391zm; poz. 951, z 2013 r. poz.21 i poz.228) Rada Gminy Skrzyszów uchwala, co następuje:  

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

przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:  

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej w ogrodzony teren z wydzielonymi boksami, 

służącymi do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed ich dostarczeniem  

do schroniska,  

2) dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do właściwego wyłapywania 

bezdomnych zwierząt a w tym:  

a) urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania bezdomnych zwierząt, nie stwarzającym zagrożenia  

dla ich życia i zdrowia,  

b) środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt, 

3) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór 

wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych 

zwierząt. 

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

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1) posiadać nieruchomość, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia zwłok 

zwierzęcych i ich części,  

2) dysponować zapleczem technicznym umożliwiającym garażowanie pojazdów oraz przechowywanie 

urządzeń i narzędzi stosownie do rozmiaru prowadzonej działalności i ilości posiadanego sprzętu,  

3) dysponować pojazdami, sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w odpowiedniej ilości i jakości 

dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności. 

2. Przedsiębiorca odpowiednio do prowadzonej działalności powinien w szczególności dysponować:  

1) w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt;  

a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,  
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b) pojazdem służącym do transportu zwierząt w przypadku gdy działalność przewiduje taki transport,  

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych; z zastrzeżeniem ust. 4, 

2) w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części;  

a) środkami technicznymi służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,  

b) środkami i narzędziami służącymi do przygotowania zwłok zwierzęcych do grzebania, a następnie  

ich grzebanie,  

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych; z zastrzeżeniem ust. 4, 

3) w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;  

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych,  

b) piecem  do  spalania  zwłok zwierzęcych,  

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych; z zastrzeżeniem ust.4,  

d) środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania albo umową 

gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych 

w procesie spalania. 

3. Pojazdy używane do prowadzonej działalności powinny być:  

1) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 

(nazwa, dane adresowe, numer telefonu),  

2) wyposażone w zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska w miejscu 

świadczenia usługi oraz na trasie przejazdu,  

3) wyposażone w odpowiednie narzędzia i środki do ręcznego uprzątnięcia zanieczyszczeń,  

4) utrzymane w odpowiednim stanie higienicznym i sanitarnym. 

4. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 

wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą stały odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić 

pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w tym zakresie.  

5. Wymagania określone w § 2 ust. 1 powinny być udokumentowane:  

1) tytułem prawnym do nieruchomości na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych,  

2) tytułem prawnym do dysponowania pojazdami,  

3) opisem wyposażenia zaplecza technicznego,  

4) opisem wyposażenia pojazdów w narzędzia środki umożliwiające likwidację zanieczyszczeń w miejscu 

świadczenia usługi i podczas transportu,  

5) pisemnym oświadczeniem o dysponowaniu stanowiskiem do mycia i dezynfekcji lub umową na mycie 

i dezynfekcję pojazdów, klatek i narzędzi z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi. 

§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia 

innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa, które przedsiębiorca powinien spełnić  

ze względu na rodzaj podejmowanej działalności.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Bartłomiej Mącior 
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