
Uchwała Nr LIII/446/2014 
Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 2 września 2014r. 

 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić 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 podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 i 1593) Rada Gminy Wągrowiec uchwala, 
co następuje:  

 
§ 1. 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Wągrowiec działalności w zakresie: 

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części. 

 
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 zobowiązany 
jest złożyć do Wójta Gminy Wągrowiec wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien 
zawierać dane określone w art. 8 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz dokumenty 
i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale. 
 
§ 2. 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) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania 
bezdomnych zwierząt, w tym:  
a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą 
wyłapywane i obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia,  
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który ma powierzchnię 
i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie kontenerów (klatek) zapewniających 
odpowiednie do wielkości zwierząt warunki przewozu, zamocowanych w sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie ruchu pojazdu oraz posiadający 
odpowiednią wentylację;  

3) posiadać dokument potwierdzający możliwość zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy 
weterynaryjnej;  

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej 
stałe świadczenie usług;  

 



5) w razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska 
dysponować miejscem do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

6) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru 
zwierząt wyłapanych, z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt.  
 

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

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt;  

2) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze 
zmianami); 

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

4) spełniać wszystkie szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt określonych 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);  

5) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
ze zmianami.);  

6) posiadać dokument potwierdzający współpracę z lekarzem weterynarii; 
7) posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, 

utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania 
tych czynności. 

2. Schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w przepisach weterynaryjnych, 
sanitarnych i przepisach prawa budowlanego.  

 
§ 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:  

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

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność;  
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany 

przepisami ustawy Prawo budowlane powołanej w § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały;  
4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób 

postronnych;  
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;  
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed 

zagrzebaniem;  
7) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;  

 



8) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 
części;  

9) dysponować środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych 
w procesie spalania lub posiadać umowę (oświadczenie) gwarantującą gotowość 
odbioru tych odpadów; 

10) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do 
prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U z 2008 r., Nr 213, poz. 1342 ze 
zmianami). 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.  
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

/-/Michał Nogalski  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr LIII/446/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 2 września 2014 r. 

 
w sprawie określenia 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. 
 

W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399                 
ze zmianami), Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części. 

Niniejsza uchwała określa 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, opierając się na podstawie obowiązujących w tym zakresie 
uregulowań prawnych: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia    
26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt                   
(Dz. U. z 1998 r., Nr 116 poz. 753), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856), Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz.1342 ze zmianami), 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami)           
i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.                
z 2004 r., Nr 158 poz. 1657). 
  Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
  

Wójt 

/-/Przemysław Majchrzak  

 

 

 


