UCHWAŁA NR XIII/88/12
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bolesławiec.
§ 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 w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do wyłapywania oraz transportowania bezdomnych zwierząt,
w tym:
a) niestwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, urządzenia i środki, przy pomocy których będą one
wyłapywane;
b) co najmniej jeden pojazd przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
 odpowiednią powierzchnię i kubaturę pozwalającą na ustawienie metalowych klatek o odpowiedniej
wielkości oraz uniemożliwiającą ich przesuwanie się podczas transportu;
 zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływem niekorzystnych dla nich
czynników atmosferycznych;
 podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność oraz umożliwiającą utrzymanie
higieny;
 wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie;
 czytelne i widoczne oznakowanie (logo lub nazwa przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu).
3) zapewnić w miarę potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
4) dysponować miejscami w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub posiadać obiekty do czasowego
przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przekazania ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
chroniące je przed niekorzystnymi dla nich czynnikami atmosferycznymi, z dostępem do światła,
5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla
bezdomnych zwierząt lub obiekty do czasowego przetrzymywania zwierząt i baza transportowa,
6) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt,
7) posiadać odpowiednio wykształconą lub przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
8) przedsiębiorca oraz pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie mogą
być karani z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) i art. 37b ustawy
o ochronie zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
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1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku,
2) wykaz posiadanych urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,
3) umowa kupnasprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu lub faktura potwierdzające posiadanie pojazdu, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 2, litera b) oraz jego aktualny dowód rejestracyjny,
4) decyzja właściwego lekarza weterynarii w sprawie spełnienia wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu
zwierząt w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej lub zarobkowego transportu zwierząt,
5) umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii,
6) dokument potwierdzający dysponowanie miejscami w schronisku lub opis obiektu przeznaczonego do
czasowego przetrzymywania zwierząt wraz z pozwoleniem na użytkowanie lub innym stosownym
dokumentem wymaganym przepisami ustawy Prawo budowlane,
7) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się schronisko dla
bezdomnych zwierząt lub obiekty do czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt i baza transportowa,
8) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce szkolenia z zakresu
załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz
rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str.1), potwierdzające kwalifikacje osób
transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego lub kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta
w czasie transportu,
9) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed dniem
złożenia wniosku bądź oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy, którzy maja kontakt
z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie byli karani z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem
naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) i art. 37b ustawy o ochronie zwierząt.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
Prawo budowlane,
4) posiadać odpowiednie wyposażenie schroniska, umożliwiające należyte utrzymywanie zwierząt, a w
szczególności:
a) urządzenia do przygotowywania i przechowywania pożywienia dla zwierząt;
b) naczynia lub urządzenia do karmienia zwierząt;
c) urządzenia do elektronicznej identyfikacji zwierząt.
5) posiadać odpowiednie zasoby ludzkie, rzeczowe i organizacyjne umożliwiające w szczególności:
a) stałe sprawowanie opieki nad zwierzętami w schronisku;
b) codzienne karmienie zwierząt;
c) należyte utrzymanie czystości i porządku w obiektach schroniska;
d) prowadzenie wykazu zwierząt przebywających w schronisku, w sposób określony w odrębnych przepisach.
6) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną zwierzętom przebywającą w schronisku,
7) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, w przypadku braku w schronisku pieca do spalania zwłok
zwierzęcych,
8) przedsiębiorca oraz pracownicy schroniska nie mogą być karani z art. 35, art. 37 (z wyłączeniem naruszenia
z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) i art. 37b ustawy o ochronie zwierząt.
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2. Powyższe wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
wystawione nie później niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona ma być
działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) opis obiektu wraz z pozwoleniem na użytkowanie lub innym stosownym dokumentem wymaganym przepisami
ustawy Prawo budowlane,
4) wykaz wyposażenia schroniska, będącego w dyspozycji przedsiębiorcy wraz z podaniem ilości osób
przewidzianych do pracy w schronisku dla zwierząt,
5) oświadczenie przedsiębiorcy, że pracownicy zapewniający nadzór i opiekę nad zwierzętami zostali
przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt,
6) umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii,
7) umowa lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, w przypadku braku w schronisku pieca
do spalania zwłok zwierzęcych,
8) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed dniem
złożenia wniosku bądź oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy nie byli karani z art. 35, art.
37 (z wyłączeniem naruszenia z art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25) i art. 37b ustawy o ochronie zwierząt.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części,
3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym przed
dostępem osób niepowołanych,
4) posiadać obiekty, urządzenia, sprzęt i środki techniczne stosowne do zakresu zamierzonej działalności, a w
szczególności:
a) pojazd do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczony do użytku decyzją właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
b) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;
c) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
d) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
e) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.
5) prowadzić rejestr zawierający informacje o gatunkach i pochodzeniu padłych zwierząt oraz ich części, które
zostały zagrzebane.
2. Powyższe wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
wystawione nie później niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona ma być
działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części,
3) opis terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok
zwierzęcych i ich części,
4) wykaz urządzeń, sprzętu i środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 litera b), d) i e),
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5) umowa kupnasprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu lub faktura potwierdzające posiadanie pojazdu, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 4, litera a),
6) decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii dopuszczająca środek transportu do przewożenia zwłok
zwierzęcych i ich części do użytku oraz jego aktualny dowód rejestracyjny,
7) decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzająca zakład do prowadzenia działalności
w zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, stwierdzająca spełnienie wymagań określonych
przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy
Prawo budowlane,
4) posiadać obiekty i środki techniczne stosowne do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności:
a) pojazd do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części dopuszczony do użytku decyzją właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
b) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;
c) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania przepisów odrębnych;
d) miejsce do magazynowania odpadów powstałych w procesie spalania.
5) zapewnić odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot, co najmniej przez
okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.
2. Powyższe wymagania powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
wystawione nie później niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której prowadzona ma być
działalność w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
3) opis obiektu wraz z pozwoleniem na użytkowanie lub innym stosownym dokumentem wymaganym przepisami
ustawy Prawo budowlane,
4) wykaz urządzeń i środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 litera b) i c),
5) umowa kupnasprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu lub faktura potwierdzające posiadanie pojazdu, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 4, litera a),
6) decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii dopuszczająca środek transportu do przewożenia zwłok
zwierzęcych i ich części do użytku oraz jego aktualny dowód rejestracyjny,
7) decyzja właściwego powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzająca zakład do prowadzenia działalności
w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stwierdzająca spełnienie wymagań określonych przepisami
Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
8) umowa lub pisemne zapewnienie odbioru odbiór odpadów powstałych w procesie spalania przez
wyspecjalizowany podmiot, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu
prowadzenia działalności.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
W związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) na Radę Gminy został nałożony
obowiązek określenia, w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Durda
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