
UCHWAŁA NR XIV/58/15
RADY GMINY ŁUBNICE

z dnia 3 grudnia 2015 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 
Łubnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terenie Gminy Łubnice 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 spełniać następujące wymagania:

a) dysponować atestowanymi urządzeniami i środkami służącymi do wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi 
zagrożenia dla ich zdrowia lub życia, ani nie zadającymi im cierpienia,

b) posiadać co najmniej jeden środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt, oznakowany w sposób 
trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, zapewniający bezpieczeństwo i zapobiegający 
zranieniu i cierpieniu transportowanych zwierząt,

c) zapewnić zwierzętom stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną i w razie potrzeby niezwłoczna pomoc lekarza 
weterynarii,

d) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

e) dysponować miejscami w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub posiadać obiekty do czasowego 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przekazania ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt,

f) zapewnić w razie potrzeby niezwłoczny odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę zajmującego się 
odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych.

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

a) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

b) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone schronisko dla bezdomnych 
zwierząt, która zapewnia przebywającym w schronisku zwierzętom odpowiednie warunki bytowe, w 
szczególności:

- ogrodzony i utwardzony teren,

- wydzielone, ocieplone i zadaszone boksy,

- wydzielony wybieg dla zwierząt.

c) udokumentować zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii zamiaru podjęcia takiej działalności bądź 
posiadanie decyzji o nadaniu przedsiębiorcy weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego,

d) zapewnić zwierzętom całodobowa opiekę weterynaryjną,
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e) posiadać środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt, oznakowany w sposób trwały i widoczny, 
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, zapewniający bezpieczeństwo i zapobiegający zranieniu i cierpieniu 
transportowanych zwierząt,

f) prowadzić działalność zgodnie z Rozporządzeniem 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),

g) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług oraz prawidłowe 
funkcjonowanie schroniska,

h) zapewnić w razie potrzeby niezwłoczny odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę zajmującego się 
odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych.

i) wykazać, że prowadzenie schroniska nie narusza praw osób trzecich, których nieruchomości znajdują się w 
obszarze oddziaływania obiektu w zakresie zagrożenia dla bezpieczeństwa, warunków i jakości życia 
mieszkańców.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

a) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone grzebowisko i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części,

b) posiadać obiekty, urządzenia, sprzęt i środki techniczne niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

- pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

- środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem oraz narzędzia służące 
do grzebania zwłok zwierzęcych,

- chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

- piec do spalania zwłok zwierzęcych,

- specjalne pojemniki przeznaczone do przechowywania i gromadzenia odpadów powstałych w procesie 
spalania,

c) współpracować z podmiotem zapewniającym odbiór odpadów powstałych w procesie spalania,

d) posiadać odpowiednio przeszkolony personel.

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

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie określonym 
w § 1, 2 i 3 powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.
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