
 

 



 

 

U z a s a d n i e n i e 

do Uchwały Nr XXV/161/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: 

określenia 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. 

 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 2016, poz. 250), przygotowany 

został projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Mirzec       

w zakresie: 

1. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

2. Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

3. Prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 Podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXV/161/2016 

Rady Gminy w Mircu 

z  dnia 29 czerwca 2016r. 
 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia 

na prowadzenie 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) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami; 

2) dysponować specjalistycznymi, atestowanymi urządzeniami i środkami do 

obezwładniania i wyłapywania zwierząt, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia; 

3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, zgodnie               

z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach w tym zakresie; 

4) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii w przypadku potrzeby udzielenia 

pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom; 

5) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 

przewiezieniem ich do schroniska; 

6) posiadać aktualną umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, które zapewni 

gotowość  odbioru wyłapanych zwierząt, a w przypadku braku miejsca w schronisku 

dysponować miejscem do tymczasowego przetrzymywania zwierząt; 

7) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni 

zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, 

wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 

§2. Spełnienie wymagań określonych w §1 przedsiębiorca powinien udokumentować poprzez 

dołączenie odpowiednich dokumentów lub ich właściwie potwierdzonych kopii. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXV/161/2016 

Rady Gminy w Mircu 

 z  dnia 29 czerwca 2016r. 

 

Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie 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 gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości na której prowadzone będzie schronisko dla 

bezdomnych zwierząt; 

3) zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim 

obiekty oraz wyposażenie były zgodne z wymaganiami określonymi 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) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii, zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia 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); 

5) posiadać weterynaryjny numer  identyfikacyjny nadany decyzją właściwego Powiatowego 

Lekarza Weterynarii, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1539, z późn. zm.); 

6) dysponować odpowiednio przeszkolonymi osobami, które nie były karane z art. 35 i 37 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856, z późn. 

zm.); 

7) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych lub ich części 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni 

zwierząt i ich części lub zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, 

wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 

§2. Spełnienie wymagań określonych w §1 przedsiębiorca powinien udokumentować poprzez 

dołączenie odpowiednich dokumentów lub ich właściwie potwierdzonych kopii. 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXV/161/2016 

Rady Gminy w Mircu 

 z  dnia 29 czerwca 2016r. 

 

Wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

§1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk        

i spalarni zwłok zwierzęcych; 

2) dysponować terenem do prowadzenia w/w działalności; 

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie 

działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539, z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie 

wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

4) teren przeznaczony pod w/w działalność  powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych oraz zlokalizowany w sposób wykluczający możliwość 

szkodliwego wpływu na otoczenie i spełniać wymogi określone odrębnymi przepisami; 

5) teren grzebowiska powinien mieć ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód 

opadowych i nie podlegać zalewowi; 

6) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności,  

w szczególności: 

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych, 

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania, 

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, spełniający wymogi 

określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie; 

7) zapewnić gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez 

wyspecjalizowany podmiot. 

 

§2. Spełnienie wymagań określonych w §1 przedsiębiorca powinien udokumentować poprzez 

dołączenie odpowiednich dokumentów lub ich właściwie potwierdzonych kopii. 


