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UCHWAŁA NR IV/21/2011
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 27 stycznia 2011 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 

Na podstawie 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) – Rada Gminy Siedlce uchwala, co nastepuje: 
§ 1 Warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien 
spełniać następujące wymagania: 

1)posiadać specjalistyczne środki, przeznaczone do wyłapywania oraz transportu bezdomnych zwierząt, w tym: 
a) conajmniej jedno atestowane urządzenie przy pomocy którego zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, nie 

stwarzając przy tym zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawania im cierpienia, 
b) posiadać pojazd samochodowy przystosowany do transportu zwierząt, oznakowany w sposób umozliwiający 

identyfikację przedsiebiorcy oraz zapewniający bezpieczeństwo i zapobiegający zranieniu lub cierpieniu 
transportowanych zwierzat, 

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

3)posiadać wyznaczone, zadaszone i ogrodzone miejsce, umożliwiające czasowy pobyt wyłapanych zwierząt w okresie, kiedy 
ich dostarczenie do schroniska dla zwierząt nie będzie możliwe (pora nocna, dni wolne od pracy, itp.); 

4)zapewnić opiekę weterynaryjną; 
5)zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do wyłapywania, obezwładniania i transportu 

zwierząt; 
§ 2 Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwanego 
dalej schroniskiem, powinien spełniać następujące wymagania: 

1)dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane schronisko, wyposażoną w: 
a) ogrodzenie wykonane z trwałego materiału, uniemożliwiające przedostanie się zwierząt poza teren schroniska, jak 

i wejście osób postronnych na teren schroniska, 
b) tablice informujące o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu z prowadzącym 

schronisko. 
2)dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia schroniska, a w szczególności: 

a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 
b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, 
c) środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami). 

3)zapewnić nadzór i opiekę weterynaryjną; 
4)zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących schronisko; 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, 
zwanego dalej grzebowiskiem, powinien spełniać następujące wymagania: 
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1)dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowane grzebowisko, ogrodzoną ogrodzeniem wykonanym z trwałego 
materiału, w sposób uniemożliwiający przedostanie się na teren grzebowiska zwierząt i osób postronnych oraz 
oznakowaną tabliczkami informującymi o charakterze i przeznaczeniu obiektu, godzinach pracy oraz możliwości kontaktu 
z prowadzącym grzebowisko; 

2)dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia grzebowiska, w szczególności: 
a) środkami służącymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, 
b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 
c) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części, 
d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 
e) środkami do czyszczenia i odkażania sprzętu wykorzystywanego do transportu zwłok zwierzęcych 

3)zatrudniać przeszkolonych pracowników obsługujących grzebowisko; 
4)zapewnić nadzór weterynaryjny; 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zwanej 
dalej spalarnią, powinien spełniać następujące wymagania: 

1)dysponować nieruchomością, na której będzie zlokalizowana spalarnia; 
2)dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia spalarni, w szczególności: 

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części 
b) instalacją do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniającą wymagania odrębne, 
c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 
d) środkami niezbędnymi do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania zwłok 

zwierzęcych i ich części. 
§ 3 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Siedlce. 
§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
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dr inż. Grzegorz Koc


