
UCHWAŁA NR XII/77/2012
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 11 maja 2012 r.

w sprawie 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 terenie gminy Suchożebry. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) Rada Gminy Suchożebry, uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, 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 terenie gminy Suchożebry, stanowiące załącznik do 
uchwały. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 5 lipca 2007r. 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, na terenie Gminy Suchożebry. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry 

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

 

Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar
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Załącznik  do Uchwały Nr XII/77/2012 

Rady Gminy Suchożebry 

z dnia 11 maja 2012 r. 

Wymagania, 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 terenie gminy Suchożebry. 

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

1) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm 

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania i transportowania zwierząt;  spełniające wymagania 
określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106,poz. 1002 z późn. 
zm.) w tym: 

a) posiadać sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt , który nie będzie powodował u nich urazów i nie 
będzie stwarzał zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz niezadające im cierpienia. 

b) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt tj. oznakowany i spełniający wymogi przewidziane 
prawem, 

3) zapewnić opiekę weterynaryjną zwierzętom chorym i okaleczonym, 

4) dysponować prawem do nieruchomości, na której będą przetrzymywane wyłapane zwierzęta  przed 
przewiezieniem ich do schroniska bądź oddania do adopcji. 

5) posiadać umowę z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt na gotowość odbioru zwłok 
zwierząt lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt, 

6) posiadać umowę gwarantującą odbiór zwierząt bezdomnych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla 
bezdomnych zwierząt lub prowadzić taką działalność. 

2. Dokumentami potwierdzającymi powyższe wymagania są w szczególności: 

1) umowa kupna- sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków transportu oraz dowód 
rejestracyjny; 

2) wykaz posiadanego sprzętu; 

3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 

4) prawo własności do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lub inny tytuł prawny do korzystania z tej 
nieruchomości; 

5) umowa ze schroniskiem dla zwierząt. 

6) umowa na odbiór zwłok zwierząt. 

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

1) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność oraz spełniać wszystkie 
wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określonych w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1657); 
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3) posiadać pozwolenie na użytkowanie  wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,z późn. zm.); 

4) posiadać doprowadzoną bieżącą wodę i kanalizację do schroniska; 

5) posiadać sprzęt i specjalistyczne urządzenia niezbędne do chwytania zwierząt, właściwego utrzymania zwierząt 
przybywających w schronisku; 

6) zapewnić opiekę weterynaryjną dla zwierząt, 

7) posiadać odpowiednie środki transportu do przewozu zwierząt; 

8) posiadać umowę z zarządzającym instalacją unieszkodliwiania zwłok zwierząt na gotowość odbioru zwłok 
zwierząt  lub z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie i transport zwłok zwierząt. 

2. Dokumentami potwierdzającymi powyższe wymagania są w szczególności: 

1) prawo własności do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub inny tytuł prawny do korzystania z tej 
nieruchomości; 

2) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 

3) pozwolenia na użytkowanie; 

4) wykaz sprzętu i środków niezbędnych do prowadzenia działalności; 

5) umowa na odbiór zwłok zwierząt. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące 
wymagania: 

1) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm 

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

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; 

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

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

6) posiadać środki techniczne (pojazd, urządzenia) odpowiedni, w ilości i jakości, do zakresu planowanej 
działalności, spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony 
środowiska; 

2. Dokumentami potwierdzającymi powyższe wymagania są w szczególności: 

1) prawo własności do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub inny tytuł prawny do korzystania z tej 
nieruchomości; 

2) wykaz sprzętu i środków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności. 

3) decyzje wymagane zgodnie z prawem. 
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Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar
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