
UCHWAŁA NR XXIX/238/2014
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Gminy w Świerczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 

1) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w miejsce postojowe, 

2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniającego ochronę przed wpływem 
warunków atmosferycznych, 

3) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 

4) zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.

2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być 
bezpieczny dla zwierząt. 

3. Klatki do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę 
swobodnej pozycji. 

4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze 
oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 

1) dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności 
objętej zezwoleniem, w szczególności takiego rodzaju jak: 

a) klatki dla psów, 

b) klatki dla kotów, 

c) pomieszczenia dla przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt, 

d) chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

e) urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.

2. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść 
szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 3. Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i w § 2 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć 
wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego 
dokumentu bądź umowy. 

§ 4. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc wszelkie wcześniejsze uregulowania. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozwieszenie 
w miejscach publicznych, położonych na terenie gminy Świerczów oraz poprzez umieszczenie w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Cieplik
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