
 
 

UCHWAŁA NR XXXII.276.2022 
RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

w sprawie 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 terenie Gminy Wielopole 
Skrzyńskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wymagania, 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 terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

2. Wymagania muszą zostać wykazane odpowiednimi dokumentami. 

3. Określone w niniejszej uchwale wymagania nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia                    
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia                   
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia                   
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowią załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 sierpnia 2022 r.

Poz. 3129



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

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Tadeusz Opoń 
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                                                                                         Załącznik Nr 1  do uchwały Nr XXXII.276.2022 

                                                                                         Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

                                                                                         z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia                           

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami; 

2) prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt albo posiadać umowę lub promesę 

umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt na przyjęcie odłowionych bezdomnych 

zwierząt z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie; 

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań 

weterynaryjnych określonych dla środowiska transportu zwierząt; 

4) mieć zapewnioną w razie potrzeby opiekę weterynaryjną dla wyłapywanych  

i transportowanych zwierząt; 

5) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami lub 

dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami; 

6) nie być karanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom. 

  

§ 2.  Przedsiębiorca, o którym mowa w  § 1, powinien posiadać specjalistyczne środki przeznaczone 

do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: 

1) atestowane środki i urządzenia, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób 

nie powodujący zagrożenia dla ich zdrowia i  życia; 

2) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu środek transportu przystosowany do transportu 

zwierząt: 

a) oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu poprzez                                      

zamieszczenie na pojeździe nazwy firmy/przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego; 

b) posiadający odpowiednią powierzchnię i kubaturę pozwalającą na ustawienie klatek 

transportowych o wielkości zapewniającej zwierzęciu możliwość przyjęcia swobodnej 

pozycji; 

c) posiadający zadaszenie i ściany zabezpieczające zwierzęta przed czynnikami 

atmosferycznymi, w tym przed mrozem i wysoką temperaturą; 

d) zapewniający stały dopływ powietrza do części przeznaczonej do transportu zwierząt; 

e) posiadający zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt. 
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                                                                                         Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.276.2022 

                                                                                         Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

                                                                                         z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia                  

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wielopole 

Skrzyńskie 

 

§  1.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt powinien spełniać określone w przepisach szczególnych wymagania dla 

prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym na schronisko dla bezdomnych zwierząt; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument potwierdzający 

dopuszczenie obiektu do użytkowania wymagany przepisami prawa budowlanego; 

4) posiadać umowę lub promesę umowy na odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę 

prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich 

części, z zastrzeżeniem przypadku gdy schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania 

zwłok zwierzęcych lub ich części; 

5) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami; 

6) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt spełniającym 

wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub posiadać umowę z przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność w zakresie transportu zwierząt w celach zarobkowych lub w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

7) nie być karanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom. 

 

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien zapewnić odpowiednie wyposażenie 

nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone schronisko dla zwierząt, umożliwiające należyte 

utrzymanie zwierząt poprzez: 

1) utwardzenie i ogrodzenie terenu sposób, w który uniemożliwia niekontrolowane opuszczenie 

schroniska przez zwierzęta; 

2) zadaszenie i zabezpieczenie obiektu przeznaczonego do przebywania zwierząt przed 

oddziaływaniem na zwierzęta czynników atmosferycznych oraz wydzielenie w nim 

pomieszczeń lub boksów dostosowanych do indywidualnych potrzeb określonych gatunków 

zwierząt; 

3) urządzenie do przygotowywania i przechowywania żywności dla zwierząt.  
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                                                                                         Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII.276.2022 

                                                                                         Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

                                                                                         z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia                  

w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy 

Wielopole Skrzyńskie 

 

§  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk  

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk  

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu                                      

i  zagospodarowaniu przestrzennym na grzebowisko i spalarnię zwłok zwierzęcych i ich części; 

3) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego 

potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania. 

 

§  2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien posiadać obiekty, urządzenia, sprzęt i środki 

techniczne stosownie do zakresu zamierzonej działalności: 

1) urządzenia lub narzędzia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem; 

3) miejsce magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich; 

4) urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części; 

5) pomieszczenie lub urządzenie do przechowywania zwłok zwierzęcych w warunkach  

chłodniczych przed spalaniem. 
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