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UCHWAŁA Nr XXXVIII/190/2013
RADY GMINY POLICZNA
z dnia 30 grudnia 2013 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, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn.zm1)) oraz 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.2)) Rada Gminy Policzna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania 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, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Policzna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
mgr inż. Zenon Mazur

1)
2)

(zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, z 2013 poz. 1318)
(zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 1593)
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/190/2013
Rady Gminy Policzna
z dnia 30 grudnia 2013r.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
3) prowadzenia grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
a) prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia;
b) dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz transportowania
bezdomnych zwierząt w tym:
- atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzając
zagrożenia dla ich zdrowia i życia;
- odpowiedni transport spełniający wymagania techniczne, do transportu zwierząt (zgodnie
z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie zwierząt);
c) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;
d) posiadać wykształcony oraz przeszkolony personel w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług;
e) posiadać tytuł prawny do terenu (miejsca) przetrzymywania wyłapanych zwierząt lub umowę na
umieszczenie wyłapanych zwierząt w schronisku dla zwierząt;
f) prowadzić w/w działalność w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt;
b) posiadać tytuł prawny do terenu (miejsca), na którym prowadzona ma być działalność;
c) posiadać stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane;
d) teren, na którym prowadzona ma być działalność powinien być utwardzony i ogrodzony;
e) podmiot prowadzący schronisko zapewnia opiekę weterynaryjną;
f) obiekt przeznaczony na prowadzenie działalności objętej wnioskiem powinien spełniać warunki
określone w przepisach prawa z uwzględnieniem wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;
g) posiadać umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
h) podmiot prowadzący schronisko do obsługi zwierząt zatrudnia osoby, które są przeszkolone w zakresie
postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt;
i) posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
j) obiekt przeznaczony do prowadzenia schroniska dla zwierząt powinien posiadać instalację zbierającą
i odprowadzającą do kanalizacji ściekowej nieczystości powstałe w związku z bytowaniem zwierząt;
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k) w przypadku gdy obiekt nie posiada kanalizacji musi posiadać umowę na odbieranie odpadów
komunalnych i ścieków zbiorników bezodpływowych oraz posiadać dowody odbierania powyższych
nieczystości.
3. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące
wymagania:
a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części;
b) posiadać tytuł prawny do terenu (miejsca) na którym prowadzona ma być działalność;
c) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo
budowlane;
d) teren, na którym ma być prowadzona w/w działalność powinien być szczelnie ogrodzony, powinien
spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, sanitarne, higieniczne, organizacyjne i techniczne
zabezpieczające i gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno–higieniczne;
e) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
f) dysponować środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
g) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części
spełniające wymagania sanitarno- higieniczne. Spalarnia zwłok zwierzęcych musi spełniać wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów
i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz norm unii
Europejskiej(dyrektywa 2000/76/WE, rozporządzenie /WE/nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady).
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Uza sa d ni en ie
Zgodnie z delegacją art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 z późn.zm.) Rada Gminy została zobowiązana do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części.

