
UCHWAŁA NR 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza 

 

            Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 

2016r. poz. 446 z późn. zm. ) art.7. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) ,  art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U.  z 

2016r. , poz. 296 z późn. zm. )  

Rada Gminy Nędza 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nędza 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące 

wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi  

zwierzętami; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, która jest miejscem przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

w razie braku natychmiastowego przewiezienia ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

3) posiadać środki przeznaczone do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, spełniające 

wymagania i normy przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach 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; 

4) posiadać możliwość przekazania wyłapanych zwierząt do 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 zbiórki, transportu i utylizacji zwłok zwierząt lub ich części. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien potwierdzić spełnianie wymagań, o 

których mowa w ust. 1, przedkładając wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia w szczególności: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 



2) dokument potwierdzający tytuł prawny do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

3) umowy lub oświadczenia wnioskodawcy i podmiotów trzecich potwierdzające spełnianie warunków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4-6. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust.1, w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nędza 

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 powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

3) zapewnić wyposażenie schroniska zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

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

5) zapewnić odbiór zwłok zwierząt przez podmiot posiadający zezwolenie na świadczenie usług w 

zakresie zbiórki, transportu i utylizacji zwłok zwierząt lub ich części. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien potwierdzić spełnianie wymagań, o 

których mowa w ust. 1 przedkładając wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia w szczególności: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

3) umowy lub oświadczenia wnioskodawcy i podmiotów trzecich potwierdzające spełnianie warunków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 4-5. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nędza 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 

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 powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

3) posiadać urządzenia i środki do dezynfekcji, grzebania i/lub spalania zwłok niezbędne do 

prowadzenia działalności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

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

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien potwierdzić spełnianie wymagań, o 

których mowa w ust. 1 przedkładając wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia w szczególności: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3; 

3) umowa lub oświadczenia wnioskodawcy i podmiotów trzecich potwierdzające spełnianie warunku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 



3. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1 należy dołączyć do wniosku o 

wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust.1, w oryginale lub w formie potwierdzonych przez 

przedsiębiorcę kopii. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu   w 

sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy . 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 


