
UCHWAŁA NR XL/360/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie: wymagań 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 
częsci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2017. 1875) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. 2017. 1289) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3) grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

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

1) posiadać 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 służące do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia 
dla ich życia i zdrowia ani nie zadające im cierpienia,

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt,

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę pracowniczą;

4) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich 
do schroniska;

5) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom oraz lekarza 
weterynarii;

6) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się 
unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych;

7) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym odbiór wyłapanych 
zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt.

§ 3.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt powinien:

1) posiadać zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane;

4) dysponować obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia 
działalności we wnioskowanym zakresie;

5) posiadać prawo do środków technicznych służących do transportu zwierząt;

6) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się 
unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych;
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7) wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia, nie może być orzeczony zakaz 
wykonywania działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych.

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

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na ten cel zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, o ile jest ono wymagane odrębnymi przepisami;

4) posiadać następujące obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności:

a) pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

b) pomieszczenie z chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

c) urządzenie wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

d) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

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

f) środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części .

§ 5.  Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia 
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

§ 6.  Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia stosownych dokumentów 
(oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia działalności, w przypadku, gdy będzie to 
niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

§ 7.  Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone przez przedsiębiorcę w oryginale lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 8.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
określonym w §1 powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia.

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jędrzejów.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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UZASADNIENIE

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
(Dz.U.2017.1289) dotyczy określenia przez Radę Miejska w drodze uchwały, 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 i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.

Art. 7 ust. 1 w/w ustawy nałożył na przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – obowiązek uzyskania zezwolenia.

Mając na względzie powyższe okoliczności podjęcie uchwały jest zasadne.
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