
UCHWAŁA NR XLII/480/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 24 listopada 2017 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, oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. z Dz. U. 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1523) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1. 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

3) prowadzenia 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:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami;

2) zapewnić dysponowanie środkami przeznaczonymi do chwytania i transportowania bezdomnych 
zwierząt, spełniającymi wymagania i normy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym:

a) sprzęt i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane,

b) środek transportu przystosowany do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt;

3) posiadać możliwość przekazania wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska;

4) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, która jest miejscem przetrzymywania wyłapanych zwierząt 
w razie braku możliwości natychmiastowego przewiezienia ich do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt;

5) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej.

§ 3. 

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

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

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność, 
o której mowa w pkt 1, spełniającą wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa;

3) zapewnić wyposażenie schroniska zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
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4) zapewnić posiadanie zasobów rzeczowych i organizacyjnych umożliwiających właściwą opiekę nad 
zwierzętami i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego obiektów schroniska;

5) posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej;

6) zapewnić odbiór zwłok zwierząt przez podmiot posiadający zezwolenie na świadczenie usług 
w zakresie zbierania, transportu i utylizacji zwłok zwierząt.

§ 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 dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona działalność, 
o której mowa w pkt 1, spełniającą wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa;

3) zapewnić dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości 
dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4) posiadać możliwość odbioru i utylizacji odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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