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UCHWAŁA NR XVI/128/2019
RADY GMINY JERZMANOWA

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie 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 na terenie Gminy

Jerzmanowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze
zm.), uchwala się, co następuje:

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

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1



Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Jerzmanowa działalności w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze
zwierzętami, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
3) zapewnić dysponowanie środkiem transportu spełniającym wymagania w zakresie
transportu zwierząt, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.), 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. poz. 116.753) i dopuszczonym do użytku w
transporcie zwierząt decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii;
4) zapewnić posiadanie specjalistycznych urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,
które nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia,
zgodnie z wymogami 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. poz. 116.753);
5) posiadać możliwość przekazania wyłapanych zwierząt do schroniska dla bezdomnych
zwierząt, a także dysponować miejscem do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych
zwierząt do czasu przewiezienia ich do schroniska;
6) zapewnić w razie potrzeby opiekę weterynaryjną dla wyłapanych i transportowanych
zwierząt;
7) posiadać możliwość przekazania zwłok zwierzęcych bądź ich części podmiotowi
zajmującemu się ich unieszkodliwieniem.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Jerzmanowa działalności w zakresie

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt;
2) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane będzie
schronisko dla bezdomnych zwierząt;
4) zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze



zwierzętami, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
5) zapewnić dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i
jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, a w szczególności:
a) urządzeniami lub sprzętem do przechowywania i przygotowywania karmy oraz karmienia
zwierząt,
b) chłodnią lub urządzeniem chłodniczym do czasowego przechowywania zwłok
zwierzęcych bądź ich części,
c) urządzeniem umożliwiającym ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą
czipowania,
d) urządzeniem do elektronicznego znakowania i prowadzenia elektronicznej ewidencji
zwierząt przebywających w schronisku, celem umożliwienia ich identyfikacji;
6) (skreślony).
7) posiadać zasoby rzeczowe i organizacyjne umożliwiające:
a) właściwą opiekę nad zwierzętami,
b) należyte utrzymanie stanu sanitarnoporządkowego obiektów schroniska,
c) prowadzenie dokumentacji schroniska;
8) zapewnić opiekę weterynaryjną dla zwierząt przebywających na terenie schroniska;
9) zapewnić odbiór, przewóz i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w tym zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji zwłok
zwierzęcych lub prowadzącego grzebowiska, albo posiadać uprawnienia do wykonywania
tych czynności.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  3

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Jerzmanowa działalności w zakresie

prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych;
2) złożyć wniosek spełniający wymagania art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane będzie
grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych i och części, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego oraz odpowiednimi warunkami hydrogeologicznymi;
4) posiadać obiekty, sprzęt, środki techniczne i narzędzia niezbędne do właściwego
prowadzenia działalności, a w szczególności:
a) pojazd przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części,
b) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,
c) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich
części przed zagrzebaniem oraz narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok



zwierzęcych i ich części;
d) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części posiadać urządzenia do spalania zwłok
zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie
przepisach,
e) miejsce do magazynowania odpadów powstałych w procesie spalania,
5) zapewnić dysponowanie odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem;
6) (skreślony).

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XIX/152/2019 z dnia 20 grudnia 2019
r. (Dolno.20.223) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 2020 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XIX/152/2019 z dnia 20 grudnia 2019
r. (Dolno.20.223) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 2020 r.
3 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XIX/152/2019 z dnia 20 grudnia 2019
r. (Dolno.20.223) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 2020 r.


