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UCHWAŁA NR V/17/11
RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 17 lutego 2011 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 
Gminy Trzcianne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230) oraz art. 7 ust. 
3 w związku z art. 7 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług 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 Trzcianne, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Klepadło
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Załącznik do Uchwały Nr V/17/11

Rady Gminy Trzcianne

z dnia 17 lutego 2011 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 
ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 
ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT A TAKŻE 
GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI NA TERENIE GMINY 

TRZCIANNE 

DZIAŁ I.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 

usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Trzcianne 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, jest zobowiązany: 

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust. 1 i 1a, ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz 
dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg. obowiązującej stawki; 

2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem; 

3) posiadać pojazd przystosowany do przewozu wyłapywanych zwierząt, zapewniający ochronę przed wpływem 
warunków atmosferycznych; 

4) posiadać specjalistyczny sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt; 

5) zapewnić odpowiednią odzież ochronną dla osób wyłapujących zwierzęta. 

DZIAŁ II.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 

usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Trzcianne 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jest 
zobowiązany: 

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust. 1 i 1a, ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale oraz 
dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg. obowiązującej stawki; 

2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do 
prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie, a w szczególności posiadać takiego rodzaju urządzenia jak: 

a) w przypadku prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt: 

- klatki dla zwierząt; 

- pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt; 

- chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych; 

- posiadać zawartą umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom bieżącej opieki 
weterynaryjnej. 

b) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

- chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części; 

- urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części. 
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3) posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, zapewniający ochronę przewożonych zwierząt przed 
wpływem warunków atmosferycznych; 

4) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędnej w prowadzeniu takiej 
działalności. 

DZIAŁ III.
Postanowienia końcowe 

§ 3. Przedsiębiorca, który nie spełnia powyższych wymagań nie otrzyma 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 Trzcianne. 

§ 4. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 


