
UCHWAŁA NR XIX/140/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 2. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien: 

1) posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być działalność o której 
mowa w ust. 1, gdzie dopuszczone jest prowadzenie takiej działalności; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska 
dla bezdomnych zwierząt lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 

4) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną wymaganą obowiązującymi 
przepisami prawa; 

5) zapewnić odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt. 

2) Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w ust. 1 są: 

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

2) akt własności, umowa najmu, dzierżawy terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) potwierdzenie uzyskania od właściwego organu administracyjnego pozwolenia na użytkowanie obiektów 
budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub innego stosownego 
dokumentu wymaganego przepisami ustawy Prawo budowlane; 

4) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 

5) umowa zapewniająca odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok 
zwierząt. 

§ 3. 

Teren pod schronisko dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych 
dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657). 

§ 4. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 
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1) posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być działalność, o której 
mowa w ust. 1, gdzie dopuszczone jest prowadzenie takiej działalności, 

3) posiadać niezbędne urządzenia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części. 

2) Postanowienie § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 5. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 

1) posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być działalność, o której 
mowa w ust. 1, gdzie dopuszczone jest prowadzenie takiej działalności; 

3) posiadać niezbędne urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części. 

2) Postanowienie z § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności 
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części, wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

W myśl przepisu art. 7 ust. 3 w/w ustawy, Rada Miejska określa w drodze uchwały, wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa powyżej. 

W wyniku wykonania powyższego obowiązku ustawowego, przygotowana została uchwała 
w przedmiotowej sprawie. 
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