
UCHWAŁA NR XXXI/179/2013
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Pęczniew. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, 
z 2013 r., poz. 21 i 228 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567, z 2013 r., poz. 153) 

Rada Gminy w Pęczniewie 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 schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pęczniew , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew . 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew 

Jerzy Zych
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/179/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 22 marca 2013 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA 

SCHRONISKA DLA BEZDOMYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI 
NA TERENIE GMINY PĘCZNIEW. 

§ 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 i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części. 

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

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług; 

2) posiadać środek transportu, spełniający wymagania w zakresie transportu zwierząt, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt zapewniając prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach, a w szczególności: 

a) środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki trzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji; 

b) podłogi pojazdów używanych do transportu zwierząt powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz 
umożliwiającą utrzymanie higieny; 

3) posiadać atestowane urządzenia i środki do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadające im 
cierpień; 

4) zapewniać, w razie potrzeby, pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom; 

5) zapewniać, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt; 

6) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie przetrzymywania wyłapanych zwierząt 
przed przewiezieniem ich do schroniska; 

7) przedsiębiorca nie może być karany z art.. 35, art. 37 lub art. 37 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 

1) zaświadczenie o niekaralności; 

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 

3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

4) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym: 

a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy 
transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób, 

b) pracownicy mający kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

3. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. 

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

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług; 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność; 

3) udokumentować posiadanie pomieszczeń, urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt oraz: 

a) ujęcia wody lub podłączenia obiektu do sieci wodociągowej, 

b) zbiornika bezodpływowego lub podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej,urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych; 

4) przedsiębiorca nie może być karany żart. 35, art. 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro ochronie zwierząt. 

2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 
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1) zaświadczenie o niekaralności; 

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 

3) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

4) oświadczenie o posiadanych kadrach, w tym: 

a) kierowcy i konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt, winni posiadać zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy 
transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych osób, 

b) pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35, 37 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt; 

5) decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadający weterynaryjny numer identyfikacyjny, nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

6) oświadczenie o posiadaniu środka transportu, dopuszczonego decyzją powiatowego lekarza weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, 
oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy; 

7) oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środki do wyłapywania zwierząt, niestwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających 
im cierpień. 

3. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. 

§ 4. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk zwłok 
zwierzęcych i ich części: 

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność; 

3) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności: 

a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,środków do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,narzędzi do grzebania zwłok 
zwierzęcych i ich części. 

2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 

1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 

3) oświadczenie o posiadanych kadrach. 

3. Grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części, może być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania 
przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel. 

4. Teren pod grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość szkodliwego wpływu 
na otoczenie. 

5. Teren grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz 
posiadać ukształtowanie umożliwiające spływ wód gruntowych. 

6. Teren grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

7. Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki 
zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczonych do użycia 
przez powiatowego lekarza weterynarii. 

8. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. 

§ 5. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części: 

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny, zapewniający stałe świadczenie usług; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność; 

3) udokumentować posiadanie urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, a w szczególności: 

a) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,miejsca magazynowania 
środków dezynfekcyjnych, 

b) miejsca magazynowania pozostałości po spaleniu. 

2. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 
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1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

2) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 

3) Oświadczenie o posiadanych kadrach. 

3. Spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części może być zlokalizowana tylko na terenie przewidzianym w planach zagospodarowania 
przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel. 

4. Teren spalarni winien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

5. Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki 
zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczonych do użycia 
przez powiatowego lekarza weterynarii. 

6. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie do składanego wniosku o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. 

§ 6. Stosowany przez przedsiębiorcę ubiegającego 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 sprzęt 
techniczny, w tym pojazdy, winny być oznakowane w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi. 

§ 7. 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, zobowiązany jest do prowadzenia 
przejrzystego systemu ewidencji świadczonych usług. 

§ 8. 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, powinien umożliwić organowi 
wydającemu zezwolenie lub wskazanym i uprawnionym przez ten organ przedstawicielom przeprowadzenie kontroli posiadanych środków 
technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia. 
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