
UCHWAŁA NR 361/2017 
 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 21 lutego 2017r. 

 
 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art.7 ust.3 ustawy                 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. 
poz.250, poz.1250, poz.1920) – 

 
 Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy i miasta Jastrowie  działalności 
w zakresie: 

1)   ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, 
2)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , 
3)   prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych oraz ich części. 

 
§2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania bezdomnych 
zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji     
z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz.753); 

3) posiadać sprawne technicznie środki transportu, przystosowane do przewozu zwierząt, 
zgodnie z wymogami art.24 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2013r. poz.856 ze zm.), dopuszczone decyzją powiatowego lekarza 
weterynarii; 

4) spełniać warunki określone w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 
2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań 
oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1255/97 (Dz.U. L 3/1 z dnia  5 stycznia 2005r.); 

5) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, 
wynikającego z przepisów o ochronie zwierząt i obsługi posiadanego 
specjalistycznego, atestowanego sprzętu; 

6) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko 
zwierzętom, w szczególności z art.35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                                 



o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856 ze zm.); dotyczy to również wspólników 
i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy; 

7) zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt osoby, które nie były prawomocnie 
skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 
35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856 
ze zm.); 

8) prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w sposób 
nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; 

9) prowadzić transport wyłapanych bezdomnych zwierząt do schronisk dla zwierząt oraz 
posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko; 

10) dysponować miejscem do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt                  
w razie niemożności natychmiastowego przewiezienia zwierząt do schronisk; 

11) prowadzić pisemną ewidencję wyłapanych zwierząt, uwzględniającej datę                             
i miejsce wyłapania zwierzęcia, rasę, opis zwierzęcia, zdjęcie, datę przekazania 
zwierzęcia do schroniska oraz adres schroniska, do którego przekazano zwierzę; 

12) zapewnić w razie potrzeby niezbędną opieką lekarsko - weterynaryjną w czasie 
wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt; 

13) posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych poprzez 
podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych. 

 
§3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność                   
z zastrzeżeniem, że schronisko dla bezdomnych zwierząt może być zlokalizowane 
tylko na terenie przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na prowadzenie tego rodzaju działalności i w miejscu zapewniającym 
ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska; 

3) zlokalizować schronisko w odległości minimalnej od zabudowy mieszkaniowej 
wynoszącej 3 km; 

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele schroniska wymagane 
przepisami z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zm.); 

5) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez powiatowego lekarza 
weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014r. poz.1539 ze zm.); 

6) posiadać umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 
7) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, spełniającym 

wymagania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 
z 2013r. poz.856 ze zm.); 

8) zapewnić lokalizację schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiektów, pomieszczeń 
oraz wyposażenia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158  
poz.1657); 

9) zabezpieczyć teren schroniska przed dostępem osób postronnych; 



10) posiadać pomieszczenie chłodnicze do czasowego przechowywania zwłok zwierząt 
oraz posiadać umowę obejmującą gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez 
podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych; 

11) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz                         
przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa                        
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158 poz. 1657)                  
i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu; 

12) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko 
zwierzętom, w szczególności z art.35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856 ze zm.); dotyczy to również wspólników i osób 
zasiadających w organach przedsiębiorcy; 

13) zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia 
przeciwko zwierzętom, w szczególności z art.35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856 ze zm.); 

14) prowadzić ewidencję zwierząt wraz z informacjami o gatunkach i pochodzeniu 
zwierząt w schronisku, a także rejestr świadczonych usług; 

15) podejmować działania związane z poszukiwaniem nowych właścicieli dla 
przebywających w schronisku zwierząt. 

 
§4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych powinien 
spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk 
zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność; 
3) zapewnić, aby  teren grzebowiska był utwardzony, ogrodzony i zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych; 
4) zapewnić zlokalizowanie terenu grzebowiska  wyłącznie na terenie przewidzianym                      

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na prowadzenie tergo 
rodzaju działalności,  w miejscu zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt                        
i środowiska; 

5) zapewnić zlokalizowanie terenu grzebowiska w terenie o dogodnych warunkach 
geologicznych, w sposób wykluczający możliwość negatywnego działania na 
otoczenie, w miarę możliwości na wzniesieniu z ukształtowaniem umożliwiającym 
spływ wód deszczowych; na terenie grzebowiska zwierciadło wody gruntowej 
powinno znajdować się na głębokości nie płycej niż 2,5 m od powierzchni terenu, przy 
czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo innym 
ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb 
gospodarczych; warstwa ziemi nad zwłokami powinna wynosić co najmniej 150 cm, 
zaś przed zagrzebaniem zwierzęta powinny być posypane środkiem dezynfekującym; 

6) zapewnić odległość grzebowiska od zabudowań mieszkalnych, od zakładów 
produkujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów 
przechowujących artykuły żywnościowe oraz studzien, źródeł i strumieni, służących 
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, wynoszącą co najmniej 150 m; 
odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 
50 do 150 m odległości od grzebowiska posiada sieć wodociągową i wszystkie 
budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone; odległość od granicy 
grzebowiska ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródła 



zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może 
być mniejsza niż 500 m; 

7) posiadać pozwolenie na użytkowanie grzebowiska lub inny dokument wymagany 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2016r. poz.290 ze 
zm.); 

8) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 
ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014r. poz.1539 ze zm.), stwierdzającą spełnienie 
wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, 
ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

9) posiadać sprzęt, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia 
działalności, a w szczególności: 

      a)   pomieszczenie z chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych                       
            i ich części, 

b)   miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych, 
c)   środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed   
      zagrzebaniem, 
d) środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części, 
e) sprawne środki transportu przystosowane do przewozu zwłok zwierzęcych i ich 

części, spełniające wymagania określone w art.6 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 
2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U. z 2014r. poz.1539 ze zm.), dopuszczone decyzją powiatowego lekarza 
weterynarii; 

10) posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość świadczonych 
usług w przypadku unieruchomienia wskutek np. awarii, wypadku, zniszczenia, 
środków transportu, o których mowa w pkt 9 lit. e) oraz środków technicznych,                        
o których mowa w pkt 9 lit. a - d ; 

11) prowadzić ewidencję zwierząt oraz ich części, które zostały zagrzebane wraz                               
z informacjami o gatunkach i pochodzeniu, a także rejestr świadczonych usług; 

12) zatrudniać kadrę przeszkoloną w zakresie prowadzonej działalności. 
 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

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



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części. 
 

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 3 i 4 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2016r. poz.250 ze zm.) - rada gminy 
ma obowiązek określenia w drodze uchwały, wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie: 

1) ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, 
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części. 
Zgodnie z art.7 ust.6 powołanej ustawy, zezwoleń na prowadzenie działalności  

w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, udziela w drodze 
decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 
usług. 

W projekcie uchwały określono wymagania dla przedsiębiorców, na prowadzenie 
działalności w przedmiotowym zakresie uwzględniając wymagania wynikające z przepisów: 

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2013r. poz.856 ze zm.), 
2) rozporządzenia 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), 

3) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz.1539 ze zm.), 

4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r.  
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz.1657). 
Propozycje wymagań wynikających z projektu uchwały odzwierciedlają pogląd 

wyrażony w orzecznictwie sądowo-administracyjnym (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2016r. II OSK 36/16), że  norma 
kompetencji prawodawczej zawarta w art.7 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku      
w gminach ma charakter blankietowy, bowiem ustawodawca nie sformułował wskazówek, 
które wprost wyjaśniałyby jego intencję, co do zakresu spraw przekazanych do regulacji oraz 
wytycznych co do treści aktu prawa miejscowego, lecz przyznał jedynie organowi gminy 
uprawnienie do ustanowienia w formie uchwały wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art.7 ust.1 pkt 3 i 4 
ustawy.  

Jednocześnie treść art.7 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie pozwala 
przyjąć, że rada gminy ma uprawnienie jedynie do wprowadzenia regulacji dotyczących 
potwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w tym przepisie, lecz wymagania 
określone w art.7 ust.3 ustawy trzeba rozumieć, jako wymogi dotyczące samego 
przedsiębiorcy, a nie jego zachowania się przed organem administracji publicznej w toku 
postępowania zmierzającego do wydania decyzji (zezwolenia). 

  W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


