
UCHWAŁA NR XXI/138/2016
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Drawsko.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446.) 
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2016 poz. 250 t.j.) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

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

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

2) Dysponować specjalistycznym atestowanym sprzętem przeznaczonym do chwytania i obezwładniania 
bezdomnych zwierząt, nie stwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 

3) Dysponować tytułem prawnym do nieruchomości wyposażonej w ogrodzony teren z wydzielonymi boksami, 
służącymi do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt w przypadku braku możliwości 
niezwłocznego przewiezienia ich do schroniska. 

4) Dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt, zgonie z wymogami art. 24a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013 poz. 856 ze zm.). 

5) Posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym odbiór wyłapanych 
zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt, bądź 
przekazywać wyłapane zwierzęta do schroniska wskazanego przez Gminę. 

6) Zatrudnić pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
obsługi posiadanego specjalistycznego atestowanego sprzętu. 

7) Zapewnić stałą współpracę z lekarzem weterynarii zapewniając w razie potrzeby pomoc weterynaryjną. 

8) Posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się 
unieszkodliwianiem zwłok. 

9) Wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia nie może być orzeczony zakaz wykonywania 
działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami na podstawie art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856 ze zm.).

§ 2. 1. 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, 
powinien: 

1) Prowadzić zarejesrtowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt lub grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

2) Posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której jest zlokalizowane schronisko, grzebowisko 
lub spalarnia zwłok zwierzęcych. Nieruchomość musi spełniać wymagania planu zagospodarowania 
przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż. 

3) Posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 
działalności w szczególności: 

a) dla prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt: 

- prowadzić schronisko zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt (Dz.U. 2004 Nr 158, poz. 1657), 
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- dysponować środkami technicznymi służącymi do transportu zwierząt, w przypadku gdy działalność 
przewiduje taki transport, 

- dysponować urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 

- dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami zgodnie z przepisami 
o ochronie zwierząt oraz zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt (Dz.U. 2004 Nr 158, poz. 1657),

b) dla prowadzenia grzebowiska: 

- dysponować środkami technicznymi służącymi do transportu zwłok zwierzęcych, 

- środkami i narzędziami służącymi do przygotowania zwłok zwierzęcych do jego grzebania, a następnie 
ich grzebania, 

- dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, z zastrzeżeniem ust. 2,

c) dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 

- dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, 

- dysponować urządzeniami wykorzystywanymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniającym 
wymagania określone w przepisach szczególnych, 

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, z zastrzeżeniem ust. 2, 

- dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania 
albo umową gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów 
powstałych w procesie spalania.

2.  Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas 
powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą stały odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne 
oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych 
produktów zwierzęcych.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Edward Wiewiórka
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXI/138/2016 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 22 czerwca 2016 roku 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Drawsko. Zgodnie z delegacją wynikającą z treści 
art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 t.j.) Rada Gminy winna 
określić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
przed bezdomnymi zwierzętami oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy. 
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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