
UCHWAŁA NR XXVI/197/13
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 26 lutego 2013 r.

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

dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 
gminy Łubniany 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Łubniany uchwala co 
następuje: 

§ 1. 
Ustala się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie prowadzenia: 

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

2) schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

3) grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 2. 1. Wymagania dla przedsiębiorcy starającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 

1) prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami; 

2) posiadanie atestowanych i specjalistycznych urządzeń oraz środków do humanitarnego 
i bezpiecznego wyłapywania bezdomnych zwierząt; 

3) posiadanie przystosowanego pojazdu do przewozu wyłapanych bezdomnych zwierząt zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie; 

4) posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ilości umożliwiającej stałe świadczenie usług; 

5) posiadanie stałej możliwości na przekazywanie odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt; 

6) zapewnienie w razie potrzeby wyłapanym zwierzętom opieki weterynaryjnej; 

7) posiadanie odpowiednich pomieszczeń dla zwierząt na czas przekazania ich do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt; 

8) posiadanie tytułu prawnego do terenu na którym tymczasowo będą przetrzymywane wyłapane 
zwierzęta. 

2. Spełnianie wymagań określonych w ust 1. potwierdzone powinno być przez przedsiębiorcę 
odpowiednimi dokumentami. 

§ 3. 1. Wymagania dla przedsiębiorcy starającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt: 

1) prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt; 

2) posiadanie tytułu prawego do terenu, na którym prowadzona będzie działalność; 
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3) prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, tylko na terenie przewidzianym na ten cel 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

4) posiadanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

5) posiadanie odpowiedniego obiektu przystosowanego do przetrzymywania zwierząt zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi; 

6) prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, na terenie odpowiednio ogrodzonym; 

7) zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej nad przetrzymywanymi zwierzętami; 

8) posiadanie chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok padłych zwierząt; 

9) posiadanie stałej możliwości na przekazywanie zwłok padłych zwierząt do zakładu utylizacyjnego; 

10) posiadanie pozytywnej opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; 

11) w obrębie schroniska powinny być wydzielone pomieszczenia na: 

a) wykonywanie zabiegów chirurgicznych i leczniczych; 

b) przetrzymywanie zwierząt chorych i agresywnych; 

c) utrzymanie stałego podziału zwierząt zdrowych (osobno samce, samice i młodzież); 

12) posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ilości umożliwiającej prowadzenie schroniska. 

2. Spełnianie wymagań określonych w ust 1. potwierdzone powinno być przez przedsiębiorcę 
odpowiednimi dokumentami. 

§ 4. 1. Wymagania dla przedsiębiorcy starającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 

1) prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadanie tytułu prawego do terenu, na którym prowadzona będzie działalność, o której mowa w pkt 
1; 

3) prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, tylko na terenie przewidzianym na ten cel 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; 

4) posiadanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

5) posiadanie urządzeń oraz środków niezbędnych do dezynfekcji i grzebania zwłok zwierzęcych i ich 
części, w przypadku prowadzenia grzebowiska; 

6) posiadanie certyfikowanych środków technicznych i urządzeń służących od spalania zwłok 
zwierzęcych i ich części, w przypadku prowadzenia spalarni; 

7) prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, na terenie odpowiednio ogrodzonym; 

8) posiadanie odpowiednich urządzeń do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku spalania zwłok 
zwierzęcych i ich części lub posiadanie stałej możliwości na przekazywanie ww. odpadów do 
utylizacji; 

9) zwierciadło wody gruntowej na terenie grzebowiska powinno znajdować się nie wyżej niż 2,5 m od 
powierzchni gruntu; 

10) teren, na którym będzie prowadzona działalność musi być odgrodzony uniemożliwiając dostęp 
osobom trzecim, odpowiednio utwardzony oraz znajdować się co najmniej 300 m od siedzib ludzkich 
oraz obiektów użyteczności publicznej; 
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11) posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ilości umożliwiającej prowadzenie podjętej 
działalności. 

2. Spełnianie wymagań określonych w ust 1. potwierdzone powinno być przez przedsiębiorcę 
odpowiednimi dokumentami, a w szczególności: 

1) certyfikowanymi badaniami geologicznymi gruntów, na których prowadzona będzie działalność 
polegająca na prowadzeniu grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych; 

2) pozytywną opinią Powiatowego Inspektora Weterynarii zakresie prowadzonej działalności; 

3) pozytywną opinią Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostki przez niego wyznaczonej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Łubniany 

Albert Wiench
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