
UCHWAŁA NR XXIX/202/13
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części.

Na podstawie 18 ust. 2, pkt 9, lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,poz.1055 i Nr 
116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. nr 180 poz. 
1111, z 2008 r. nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157 poz. 1241, z 2010 nr 28 poz. 142, 
poz.146 z 2010 r. nr 106, poz. 675, nr 40 poz. 230, z 2011 r. nr 21 poz. 113 nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777, 
nr 217 poz. 1881, z 2012 nr 149 poz. 887) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391, 951 z 2013 r. poz. 21, 228.)Rada 
Gminy w Będzinie 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 oraz w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 
Gminy Będzino stanowiące załączniki nr 1 i 2 do Uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego i podlega ogłoszenia na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu i na 
stronie internetowej. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie

Andrzej Nożykowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/202/13 

Rady Gminy w Będzinie z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami. 

 

I. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien: 

1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, 

2. dysponować atestowanymi urządzeniami i środkami do obezwładniania  

i wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, 

ani nie zadającymi im cierpienia, 

3. dysponować przynajmniej jednym środkiem transportu odpowiednim do przewozu 

zwierząt oraz zapewniającym bezpieczeństwo i zapobiegającym zranieniu lub 

cierpieniu transportowanych zwierząt, 

4. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie 

wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 

5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz  

o zwalczaniu chorób zakaźnych, 

5. zapewnić gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom 

przez lekarza weterynarii, 

6. dysponować odpowiednio przeszkolonym personelem, 

7. posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 

przewiezieniem ich do schroniska, 

8. zapewnić gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, 

9. posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni 

zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, 

wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych, 

II. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca powinien udokumentować poprzez 

dołączenie oryginałów dokumentów lub ich właściwie potwierdzonych kopii. 

III. Nie udziela się zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, skazanemu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie: 

a) przeciwko środowisku, o których mowa w art. 181 - 188 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,poz. 553 ze zm.), 

b) przeciwko ochronie zwierząt, o których mowa w art. 35, art. 37 art. 37 b ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Dz. U. Nr 

106, poz. 1002 ze zm.), 

c) przeciwko ochronie przyrody, o których mowa w art.127, art. 128, art. 131 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( jednolity tekst Dz. U. z 2009 roku 

Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). 

 

Id: BCA0932A-2377-43DA-99B4-0610078F9EB1. Podpisany Strona 2



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/202/13 

Rady Gminy w Będzinie z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

 

Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

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

 

I. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien :  

1. przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia właściwej 

działalności (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru handlowego lub 

wypis z ewidencji działalności gospodarczej), dysponować tytułem prawnym do 

nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko, grzebowisko czy spalarnię dla 

zwierząt, wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, umowy cywilnoprawnej, przez okazanie 

stosownego dokumentu, 

2. zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim 

pomieszczenia oraz wyposażenie były zgodne z wymaganiami określonymi w §§ 1-5 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 

zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657 ze zm.); 

3. zapewnić gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym 

w schronisku przez lekarza weterynarii, zgodnie z wymogami §7 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt 

(Dz. U. Nr 158, poz. 1657 ze zm. 

4. w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych, udokumentować gotowość 

do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem 

zwłok zwierzęcych, 

5. posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany decyzją właściwego 

Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 

2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.); 

6. dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt (w przypadku 

prowadzenia schroniska), 

7. posiadać decyzję właściwego 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, a w szczególności rozporządzenia WE 1774/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r, (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 z 

późn. zm.); 

8. posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia 

grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, a w szczególności: 

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części; 
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b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich 

części przed ich zagrzebaniem, 

c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych; 

9. środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, winien być 

dopuszczony do użytku decyzją właściwego 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.); 

10. Teren przeznaczony na grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być 

zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie i 

spełniać wymogi określone odrębnymi przepisami 

11. Teren grzebowiska powinien mieć ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód 

opadowych i nie podlegać zalewom, 

12. Teren przeznaczony pod grzebowisko powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych. 

13. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca powinien udokumentować poprzez 

dołączenie oryginałów dokumentów lub ich właściwie potwierdzonych kopii. 

 

II. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części powinien : 

1. posiadać decyzję właściwego 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, a w 

szczególności rozporządzenia WE 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

3 października 2002 r, (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 z późn. zm.); 

2. 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, 

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania, 

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do 

użytku decyzją właściwego 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.) 

3. zapewnić gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez 

wyspecjalizowany podmiot, 

4. dysponować odpowiednio przeszkolonym personelem, 
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