
Uchwała Nr XXXII/147/09
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 listopada 2009r.

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

            Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, 2003r Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 
1568; 2004r Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 2005r Nr 172, poz. 1441; 2006r Nr 17, 
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 2007r Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;Nr 173, poz. 1218; 
2008r Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005 
r. Nr 236, poz. 2008; zm.:2006 r. Nr 144, poz.1042; 2008 r. Nr 223, poz.1464; 2009 r. Nr 18, 
poz.97; Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz.753)  Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt, tj. nie stwarzający 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani nie zadający im cierpienia,

2. posiadać tytuł prawny do dysponowania środkami do przewozu wyłapywanych 
zwierząt,

3. posiadać prawną możliwość umieszczania wyłapanych zwierząt w schronisku (np. 
umowę ze schroniskiem),

4. posiadać odpowiednie miejsce do tymczasowego przetrzymywania zwierząt w razie 
niemożności natychmiastowego przewiezienia ich do schroniska,

5. posiadać możliwość zapewnienia zwierzętom pomocy weterynaryjnej. 

§ 2. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i 
ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1. dysponować tytułem prawnym do władania terenem i obiektami przeznaczonymi na 
taki cel zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
zezwoleniami wynikającymi z przepisów odrębnych,

2. w  przypadku spalarni bądź grzebowisk winien posiadać odpowiedni sprzęt 
transportowy i specjalistyczny, który zapewni możliwość przetransportowania zwłok 
zwierzęcych do miejsca utylizacji, 

3. w przypadku prowadzenia schroniska przedsiębiorca winien wyposażyć je w sprzęt i 
urządzenia bezpieczne dla zwierząt, 

4. dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędne w 
prowadzeniu schroniska, 

5. przedłożyć gwarancje finansowe zapewniające możliwość prowadzenia schroniska, w 
szczególności gwarancję środków na wyżywienie i opiekę weterynaryjną.



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                  Zenobiusz Kowalczyk
 


