
UCHWAŁA NR XXXIII/294/2014
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie 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 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie: 

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

3) prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części 

4) prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,na terenie gminy Czernica. 

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

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, 
w tym: 

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzając 
zagrożenia dla ich życia, zdrowia; 

b) posiadać możliwości transportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt; 

4) wykazać gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii, co 
najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym świadczona ma być działalność oraz spełniać wszystkie 
szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określone w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 158, poz. 1657) 

3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób 
postronnych; 

4) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą 
przebywać; konstrukcja boksów dla zwierząt musi uniemożliwić przedostanie się zwierząt na zewnątrz oraz do 
boksów sąsiednich; 

5) zapewnić pomoc lekarsko – weterynaryjną; 

6) uzyskać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 
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7) kadra schroniska musi posiadać odpowiednie wykształcenie i przeszkolenie w zakresie obsługiwania sprzętu 
i urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu tego rodzaju działalności. 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych 
i ich części. 

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie grzebowisko zwłok zwierzęcych 
i ich części. 

3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób 
postronnych 

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 
grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 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 z późn. zm.), 
stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, 
ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności: 

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części; 

b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich 
zagrzebaniem, 

c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych; 

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art.6 ust.2 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 z późn. zm.); 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
powinien: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części. 

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie spalarnię zwłok zwierzęcych 
i ich części. 

3) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób 
postronnych 

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenia działalności w zakresie 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 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 z późn. zm.), 
stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, 
ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności: 

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części; 

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które muszą spełniać wymagania określone 
w obowiązujących przepisach. 

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania, 

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z wymaganiami określonymi w art.6 ust.2 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 z późn. zm.) 
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6) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany 
podmiot. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica 

Jarosław Jagielski
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