Wymagania 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
oraz ich części na terenie Gminy Poraj.
Śląsk.2015.2263 z dnia 2015.04.13
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2015 r.
tekst jednolity

OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PORAJ
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały 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
oraz ich części na terenie Gminy Poraj
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011
r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w Załączniku Nr 1 do niniejszego
Obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr 364 (XLVIII) 14 Rady Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2014 r. 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 oraz ich części na terenie Gminy Poraj (publikacja: Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 2083 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian

wprowadzonych:
1) Uchwałą Nr 380 (LI) 14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r.
(publikacja: Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4047).
2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Uchwała Nr 364 (XLVIII) 2014
Rady Gminy Poraj
z dnia 28marca 2014 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
ouzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności wzakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, atakże grzebowisk ispalarni zwłok zwierzęcych oraz
ich części na terenie Gminy Poraj 1
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchwała określa jakie wymagania powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Poraj
działalności w zakresie:
1) 2 ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - zgodnie z Załącznikiem Nr
1 do niniejszej Uchwały;
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt - zgodnie z
Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały;
3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

2. Wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności, o
której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 zostaną określone Zarządzeniem Wójta Gminy
Poraj.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Śląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dziennku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Poraj 3
§ 1.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie
Gminy Poraj powinien spełniać następujące wymagania 4 :
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami,
2) dysponować specjalistycznym atestowanym sprzętem przeznaczonym do
wyłapywania oraz obezwładniania zwierząt w sposób niestwarzający
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani nie zadający im cierpienia,
3) dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu
wyłapanych zwierząt, zgodnie z wymogami art. 24a ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856)
dopuszczonymi decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii. Środek
transportu powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację
przedsiębiorcy,
4) spełniać gotowość odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot
prowadzący schronisko dla zwierząt,
5) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze
zwierzętami, przepisów o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego
specjalistycznego atestowanego sprzętu,

6) posiadać możliwości udzielenia w razie potrzeby pomocy lekarsko weterynaryjnej,
7) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych
przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych,
8) posiadać tytuł prawny do miejsca tymczasowego przetrzymywania
wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska,
9) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia
przeciwko zwierzętom w szczególności z art. 35 oraz 37 ustawy o ochronie
zwierząt, co należy poświadczyć odpowiednim oświadczeniem. Dotyczy to
również wspólników oraz osób zasiadających w organach przedsiębiorcy,
10) zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt osoby, które nie były
prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,
w szczególności z art. 35 oraz 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt,
11) spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i
warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
2-4. (skreślone) 5 .

Załącznik Nr 2
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poraj
§ 1.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt, zwanego dalej schroniskiem, na terenie
Gminy Poraj winien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schroniska,
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowane
schronisko, z zastrzeżeniem, że schronisko może być zlokalizowane tylko na
terenie przewidzianym w miejscowym panie zagospodarowania
przestrzennego na prowadzenie tego rodzaju działalności i w miejscu

zapewniającym ochronę zdrowia, zwierząt i środowiska,
3) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),
4) posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie
zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele
schroniska, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
5) zapewnić by lokalizacja oraz wyposażenie schroniska było zgodne z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158,
poz. 1657),
6) spełniać gotowość zapewnienia opieki weterynaryjnej zwierzętom
przebywającym w schronisku. Posiadać umowę współpracy z lekarzem
weterynarii,
7) (skreślony) 6 ,
8) spełniać gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot
posiadający stosowne zezwolenie na unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych.
Posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok
zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać
uprawnienia do wykonywania tych czynności,
9) (skreślony) 7 ,
10) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia
przeciwko zwierzętom w szczególności z art. 35 oraz 37 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć odpowiednim
oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników oraz osób zasiadających w
organach przedsiębiorcy,
11) zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt osoby, które nie były
prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,
w szczególności z art. 35 oraz 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt.
2-4. (skreślone) 8 .

Załącznik Nr 3
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części na terenie Gminy
Poraj
§ 1.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych oraz ich
części, zwanego dalej grzebowiskiem i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
zwanej dalej spalarnią, na terenie Gminy Poraj powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok,
2) posiadać utwardzony i ogrodzony teren do prowadzenia działalności,
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, z zastrzeżeniem, że
grzebowisko i spalarnia mogą być zlokalizowane tylko na terenie
przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na
prowadzenie tego rodzaju działalności i w miejscu zapewniającym ochronę
środowiska, a także zdrowia ludzi i zwierząt,
3) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowane
grzebowisko oraz spalarnia zwłok zwierzęcych oraz ich części,
4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą
zakład do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i
spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),
stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami
Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi,
5) posiadać sprawne technicznie środki transportu przystosowane do
transportu zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczone przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii, obudowane i szczelne, zabezpieczone przed

wyciekami, które posiadają aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
6) (skreślony) 9 ,
7) posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst
jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) uzgodnienia z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
8) (skreślony) 10 ,
9) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i
ich części,
10) dla grzebowisk - posiadać narzędzia i środki techniczne służące do
grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, dysponować terenem służącym do
grzebania zwłok zwierzęcych i ich części oraz posiadać środki służące do
dezynfekcji zwłok zwierzęcych ich części przed zagrzebaniem,
11) dla spalarni - posiadać urządzenia i środki umożliwiające spalanie
zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki do gromadzenia odpadów
powstałych w procesie spalania przed ich odbiorem przez specjalistyczną
firmę.
2-4. (skreślone) 11 .

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady
Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz.
4047) zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII) z dnia 28 marca 2014 roku
(Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 2083)
2
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady
Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz.
4047) zmieniającej Uchwałę nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28
marca 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)
3
W brzmieniu ustalonym przez §1ust.1pkt 3Uchwały Nr 380(LI)14 Rady
Gminy Poraj zdnia 26czerwca 2014r. (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z2014r., poz.
4047) zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj zdnia
28marca 2014r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z2014r., poz. 2083)
4
W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust.1 pkt 4 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady
Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz.
1

4047) zmieniającej Uchwałę Nr 364 (XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28
marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)
5
Skreślone przez § 1 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 czerwca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 4047)
zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)
6
Skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 czerwca 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 4047)
zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083
7
Skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 7 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz.4047)
zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)
8
Skreślone przez § 1 ust. 1 pkt 8 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz.4047)
zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)
9
Skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 9 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 4047)
zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)
10
Skreślony przez § 1 ust. 1 pkt 10 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 4047)
zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)
11
Skreślone przez § 1 ust. 1 pkt 11 Uchwały Nr 380(LI)14 Rady Gminy Poraj z
dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz.4047)
zmieniającej Uchwałę Nr 364(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca
2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2083)

