
UCHWAŁA NR XLVII/375/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 marca 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 terenie gminy 
Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013.594 
z późn.  zm.) oraz   art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj 
Dz. U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Drezdenko. 

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

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

b) dysponować odpowiednim środkiem transportu, 

c) dysponować specjalistycznymi środkami i urządzeniami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób 
niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia; 

d) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, co najmniej przez 
okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności; 

e) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza 
weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia 
działalności; 

f) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem 
zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia 
działalności; 

g) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach 
i pochodzeniu wyłapanych zwierząt; 

h) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem.

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

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

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

c) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem 
zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia 
działalności; 

d) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt; 

e) dysponować specjalistycznymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

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

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich 
części, 

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

c) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności: 
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– chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;

– miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem; 

– narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części; 

– środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, 

d) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o gatunkach 
i pochodzeniu padłych zwierząt oraz ich części, które zostały zagrzebane, 

e) teren przeznaczony na grzebowisko powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych; 

f) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem. 

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

a) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w przedmiocie prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych, 

b) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie spalarnia zwłok zwierzęcych 
i ich części, 

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

– chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;

– urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych; 

– miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania; 

– środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, 

d) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany 
podmiot co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia 
działalności; 

e) teren przeznaczony na spalarnie powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

f) zapewnić prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji zawierającej informacje o świadczonych 
usługach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

do uchwały 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 terenie 
gminy Drezdenko. 

Przygotowanie projektu uchwały wynika z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach (tj Dz. U. z 2013r. poz.1399 z późn. zm)

zgodnie z którym rada gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 (wymienionego 
artykułu). Zezwolenia, o których mowa wyżej wymagane są na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 
w zakresie : 

1. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

2. Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części. 

Zgodnie z art.7 ust.6 cytowanej ustawy zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze 
względu na miejsce świadczenia usług. 

W projekcie uchwały określono wymagania dla przedsiębiorców na prowadzenie działalności 
w przedmiotowym zakresie. 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały
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