
UCHWAŁA  Nr X/61/15 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 10 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  

zezwolenia na terenie Gminy Gnojno na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi  

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy 

Gnojno w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać atestowane urządzenia i środki przeznaczone do wyłapywania bezdomnych zwierząt w sposób nie-

powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia; 

3) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, spełniającym wymagania określone 

w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.856) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie; 

4) posiadać możliwość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej; 

5) posiadać przeszkoloną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w zakresie postepowania ze zwierzętami oraz 

w zakresie BHP, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług; 

6) posiadać umowę z podmiotem uprawnionym obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych; 

7) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapa-

nych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu, o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych; 

8) dysponować nieruchomością wyposażoną w kojce, służącą do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 

przewiezieniem ich do schroniska; 

9) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności 

z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dotyczy to również wspólników i osób za-

siadających w organach przedsiębiorcy). 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno zostać udokumentowane po-

przez przedłożenie: 

1) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej o udzielenie ze-

zwolenia; 

2) wykazu specjalistycznych urządzeń i środków przeznaczonych do wyłapywania oraz transportowania bez-

domnych zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającej spełnienie wymagań o których mowa w ust. 1 

pkt. 3; 

4) umowy poświadczającej współpracę z lekarzem weterynarii; 

5) oświadczenia o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz 

przepisów o ochronie zwierząt i w zakresie przepisów BHP lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów 

przez pracowników z tego zakresu; 

6) umowy poświadczającej gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot uprawniony; 

7) umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt lub pi-

semnego oświadczenia tego podmiotu o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych; 
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8) tytułu prawnego do miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu; 

9) oświadczenia o niekaralności. 

3. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2, do-

kumentów (oświadczeń) na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia działalności w przypadku, gdy 

będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy. 

4. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginalne lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności. 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwie-

rząt powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem schronisk dla bezdomnych 

zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej w obiekty i środki techniczne odpowiednie do prowa-

dzenia działalności; 

3) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. 

Nr 158, poz. 1657); 

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów, o których mowa w pkt 2, lub inny stosowny dokument wyma-

gany przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1409 ze zm.); 

5) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

6) prowadzić weterynaryjny zakład leczniczy lub posiadać umowę z lekarzem weterynarii, na podstawie której 

zapewniona będzie zwierzętom przebywającym w schronisku opieka weterynaryjna: 

a) kontroli stanu zdrowia, 

b) profilaktyki i leczenia, 

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych; 

7) posiadać umowę z podmiotem uprawnionym do odbioru i utylizacji zwłoki zwierząt i ich części; 

8) posiadać przeszkoloną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w zakresie postepowania ze zwierzętami oraz 

w zakresie BHP, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług; 

9) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie, jego współpracownicy i osoby zasiadające 

w organach przedsiębiorcy, nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa i wykroczenia przeciwko 

zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

10) utrzymywać w czystości i porządku obiekty schroniska. 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać udokumentowane poprzez przedłożenie: 

1) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej o udzielenie ze-

zwolenia; 

2) tytułu prawnego do miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu; 

3) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwie-

rząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

4) pozwolenia lub innego stosownego dokumentu wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego; 

6) stosownego dokumentu potwierdzającego prowadzenie weterynaryjnego zakładu leczniczego, lub umowy 

z lekarzem weterynarii, na podstawie której zapewniona będzie zwierzętom przebywającym w schronisku 

opieka weterynaryjna; 
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7) umowy z podmiotem odbierającym i utylizującym zwłoki zwierząt i ich części; 

8) oświadczenia o posiadaniu odpowiednio przeszkolonej kadry w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz 

przepisów o ochronie zwierząt i w zakresie przepisów BHP lub zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/kursów 

przez pracowników z tego zakresu; 

9) oświadczenia o niekaralności; 

10) każdorazowo - na życzenie upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika - dokumentów potwierdzających: 

a) ilość zwierząt przebywających w obiektach na nieruchomości wymienionej w ust. 1 pkt 2, 

b) utylizację zwłok zwierzęcych, 

c) ilość zwierząt przekazanych do adopcji wraz z danymi umożliwiającymi potwierdzenie adopcji. 

3. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2 doku-

mentów (oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia działalności w przypadku, gdy bę-

dzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy. 

4. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginalne lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności. 

§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowa-

dzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych 

i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); 

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, 

a w szczególności: 

a) chłodnię do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych, 

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem, 

d) środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części; 

5) udokumentować spełnienie wymagań weterynaryjnych zatwierdzające zakład do prowadzenia działalności 

w zakresie grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, określonych przepisami Unii Europejskiej ustanawiają-

cymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi.; 

6) nieruchomość, o której mowa w pkt 2 musi być ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz 

zwierząt; 

7) posiadać przeszkoloną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w zakresie prowadzonej działalności oraz 

w zakresie BHP, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług. 

2. Możliwość lokalizacji grzebowiska na wskazanym terenie wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań 

środowiska gruntowo-wodnego, które należy uwzględnić w dokumentacji hydrogeologicznej. 

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać udokumentowane poprzez przedłożenie: 

1) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej; 

2) tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; 

3) pozwolenia lub innego stosownego dokumentu wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3; 

4) oświadczenia o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 
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5) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającej zakład do prowadzenia działalności w zakresie 

grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części; 

6) dokumentacji hydrogeologicznej dotyczącej planowanej lokalizacji grzebowiska; 

7) każdorazowo - na życzenie upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika - dokumentów potwierdzających 

ewidencję świadczonych usług. 

4. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 2 doku-

mentów (oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia działalności w przypadku, gdy bę-

dzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy. 

5. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginalne lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności. 

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowa-

dzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1409 ze zm.); 

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, 

a w szczególności: 

a) chłodnię do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 

c) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed spaleniem, 

d) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania; 

5) udokumentować spełnienie wymagań weterynaryjnych zatwierdzające zakład do prowadzenia działalności 

w zakresie spalania zwłok zwierzęcych i ich części, określonych przepisami Unii Europejskiej ustanawiają-

cymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi.; 

6) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany 

podmiot; 

7) nieruchomość, o której mowa w pkt 2 musi być ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz 

zwierząt. 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać udokumentowane poprzez przedłożenie: 

1) dokumentu potwierdzającego, że profil działalności odpowiada działalności wnioskowanej; 

2) tytułu prawnego do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; 

3) pozwolenia lub innego stosownego dokumentu wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3; 

4) oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) decyzji powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającej zakład do prowadzenia działalności w zakresie spa-

lania zwłok zwierzęcych i ich części; 

6) dokument potwierdzający gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 

7) każdorazowo - na życzenie upoważnionego przez Wójta Gminy pracownika - dokumentów potwierdzających 

ewidencję świadczonych usług. 
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3. Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust.2 doku-

mentów (oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia działalności w przypadku, gdy bę-

dzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy. 

4. Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginalne lub kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowa-

dzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wymaga 

uzyskania zezwolenia. 

Przepisy powołanej wyżej ustawy obligują radę gminy do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie po-

winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie wyżej wymienionej działal-

ności. 

Podjęcie przez Radę Gminy Gnojno niniejszej uchwały stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na orga-

ny gminy art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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