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                                          UCHWAŁA Nr LI/280/10                  
RADY MIEJSKIEJ w IŁŻY 

z dnia 05.03.2010 r. 
 

w sprawie wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie  
zezwolenia w zakresie  ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla  bezdomnych  zwierząt , a także  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 (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz 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 ze zm. / Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje: 
   

§1 
Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się                

o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ,prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części. 
 

§2 
1. Przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności   
    w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinni spełniać następujące 
wymagania: 

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone  do chwytania oraz transportowania  
   bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą 
wyłapywane, a   które nie  będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia; 

b) posiadać pojazd przystosowany do transportu  zwierząt , który posiada: 
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie  metalowej 
   klatki,  w sposób  uniemożliwiający przesuwanie się jej w czasie  transportu 
  oraz zapewniający prawidłową wentylację, 

           - zadaszenie  i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt  przed    
             wpływem warunków atmosferycznych, 
           - dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie, 
           - podłogę z odpowiednią  nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn   
             oraz umożliwiającą  utrzymanie  higieny, 

      -dowód rejestracyjny oraz aktualne badania techniczne samochodu  
  przeznaczonego do transportu zwierząt.  

c) klatkę do transportu zwierząt, która powinna być odpowiednio duża, by 
umożliwić przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji. 

       2)  zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, 
       3)  posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, obsługująca sprzęt   
            i urządzenia do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, w tym również w zakresie   
            przepisów BHP, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, 
       4) posiadać tytuł prawny do miejsca /terenu/ przetrzymywania wyłapanych zwierząt  
           przed przewiezieniem do schroniska, 
       5) posiadać specjalistyczny sprzęt do czyszczenia i odkażania urządzeń  
           wykorzystywanych do chwytania i transportowania wyłapywanych zwierząt,  
       6) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do  
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           odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzonym schronisko dla zwierząt, 
       7) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca 
            i daty wyłapania, gatunku zwierzęcia oraz daty i miejsca, gdzie zwierzę zostało 
            przekazane i będzie przetrzymywane. 
2. Wymagania o których mowa w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi   
    dokumentami. 
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 
         1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
             aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego, 

    2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, 
o których mowa w ust.1 pkt 1, 

          3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem, 
          4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę 
              w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony 
              przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 
              a także grzebowisk lub oświadczenie iż takich umów nie zawierał ubiegający się   
              o zezwolenie, 
          5) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust.1 pkt 4, 
          6) umowa ze schroniskiem na odbiór zwierząt bezdomnych /umowę uważa się za  
              aktualną w przypadku jej podpisania lub potwierdzenia jej aktualności przez 
              przedsiębiorcę/ lub jednostkę/ prowadzącego działalność w zakresie prowadzenia   
              schroniska dla zwierząt nie wcześniej niż 2 tygodnie przed terminem złożenia 
              wniosku/. 
4. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do wniosku muszą być dostarczone                
w  oryginale lub kserokopii potwierdzonej na każdej stronie,, za zgodność z oryginałem” 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie 
na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 
 
                        

§3 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
    w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące   
    wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, 

2) posiadać tytuł  prawny do terenu , na którym prowadzona ma być działalność, o której 
mowa w pkt1: 

3) posiadać  zadaszony  budynek lub obiekt , z odpowiednio wydzielonymi  
            boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać, 

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub obiektu budowlanego na  
           cel   objęty  przedmiotem zezwolenia lub inny stosowny dokument określony    
           przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 2003r. Nr   207,  
           poz. 2016 ze zm.), 

5) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym, 
6) zapewnić przetrzymywanym zwierzętom opiekę weterynaryjną, 
7) posiadać umowę lub oświadczenie o stałej współpracy z weterynarzem, 
8) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 
9) posiadać środki służące do transportu zwierząt (np. klatki), 
10) prowadzić wykazy zwierząt przebywających w schronisku na bieżąco i gromadzić  

miejscu przystosowanym do przechowywania dokumentacji, 
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11) wydanie zwierząt ze schroniska musi się odbywać zgodnie z wymogami 
weterynaryjnymi dotyczącymi prowadzenia schronisk dla zwierząt, 

12) kadra schroniska musi posiadać odpowiednie wykształcenie i przeszkolenie w zakresie 
obsługiwania sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu tego rodzaju 
działalności, w tym również w zakresie przepisów BHP. 

2. Wymagania, o których mowa w ust.1 powinny zostać potwierdzone  odpowiednimi  
     dokumentami. 
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 
    a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
        działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy  
        odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia (dokument uważa  
        się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ  
        wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku); 
    b) umowa lub oświadczenie o stałej współpracy z weterynarzem; 
    c) tytuł prawny do miejsca o którym mowa w ust.1 pkt.2; 
    d) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany 
        przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
        2016 ze zm). 
4. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do wniosku muszą być dostarczone               
w    oryginale lub kserokopii potwierdzonej na każdej stronie,, za zgodność z oryginałem” 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie 
na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 
 

§ 4 
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności  
    w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien  
    spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia  
            grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, 
            o której mowa w pkt 1, 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie budynku lub obiektu budowlanego na cel objęty 
przedmiotem zezwolenia lub inny stosowny dokument określony przepisami ustawy   
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, poz. 2016 ze 
zm.), 

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, 
5) posiadać  niezbędne narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i  ich części, 
6) posiadać  środki  niezbędne  do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed  

zagrzebaniem,   
7) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 
8) posiadać chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 
9) posiadać środki do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych              

w procesie spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne 
oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania. 

2. Wymagania określone w ust.1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi  
     dokumentami. 
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 
   a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
        działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy  
        odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia (dokument uważa  
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        się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ  
        wydający nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem złożenia wniosku); 
    b) wykaz sprzętu i środków, o których mowa w ust. 1 pkt 5-9; 
    c) tytuł prawny do nieruchomości, miejsca o którym mowa w ust. 1 pkt. 2; 
    d) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany 
        przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
        2016 ze zm); 
    e) jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierząt, wówczas   
        powinien przedłożyć stosowna umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub 
        przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez 
        przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 
        operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów  
        zwierzęcych; 
    f) jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok  
       zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór   
       zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok  
       zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania,  
       przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystania lub usuwania ubocznych  
       produktów zwierzęcych.  
4. Dokumenty stanowiące wymagane załączniki do wniosku muszą być dostarczone              
w oryginale lub kserokopii potwierdzonej na każdej stronie,, za zgodność z oryginałem” przez  
osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na 
prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 
 
 
 

§5  
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży. 
 

    §6 
 

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

 
 
 

 
      


