
 
UCHWAŁA NR XXXII/ 160 /09 

RADY GMINY CEGŁÓW  
z dnia 22 października 2009 

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami  oraz prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i 
ich części na terenie gminy Cegłów 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z 
późn. zm.) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 

 
§1 

Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Cegłów, stanowiące 
załącznik nr 1 do uchwały. 

 
§2 

Określa się wymogi jakie powinien  spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Cegłów, stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały. 

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
Uzasadnienie 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale 
zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753) wprowadziła do ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm.) zmiany w art. 7 ust. 3, które nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Cegłów.   
 Wymagania określają warunki lokalowe, wyposaŜenie techniczne oraz niezbędne do świadczenia wyŜej 
wymienionych usług zabiegi. Wymagania zostały określone w sposób precyzyjny i zrozumiały, nie utrudniają 
dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
oraz nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na tych rynkach.  
 Wymagania określone  w uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w 
gminach, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim 
planem gospodarki odpadami.  



 Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Cegłów  

Nr XXXII/160/09 z dnia 22 października 2009r 
 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Cegłów 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi 
zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Sporządzić wniosek zgodnie  z wymaganiami art. 8 ust. 1 i 1a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 

2. Posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania 
bezdomnych zwierząt, w tym: 
a) Posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą 

wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagroŜenia dla ich Ŝycia, zdrowia, 
b) Posiadać sprzęt transportowy oraz środki do przewozu zwierząt, które spełniają 

warunki art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 
2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 

3.  Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umoŜliwiający prowadzenie 
działalności w w/w zakresie. 

4. PrzedłoŜyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, zgodnej z zakresem działalności objętej 
wnioskiem. 

5. Zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną. 
6. Posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska. 
7. Posiadać umowę o stałej współpracy z lekarzem weterynarii. 
8. Udokumentować prawa do posiadanego taboru specjalistycznego oraz waŜność 

przeglądu technicznego. 
9. W razie moŜliwości braku natychmiastowego przewiezienia zwierzęcia do schroniska 

posiadać miejsce do jego tymczasowego przetrzymania. 
10. Prowadzić działalność zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Cegłów Nr XXVII/136/09 z 

dnia 23 kwietnia 2009r. sprawie ustalenia zasad  wyłapywania bezdomnych zwierząt 
na obszarze Gminy Cegłów oraz dalszego z nimi postępowania. 

11. Spełnienie powyŜszych wymagań powinno zostać potwierdzone w formie 
załączników do prawidłowo wypełnionego wniosku wymienionego w pkt 1. 
 

        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 

 
 
 

 



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Cegłów  

Nr XXXII/160/09 z dnia 22 października 2009r 
 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Cegłów 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

2) Posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym prowadzona ma być 
działalność, o której mowa w pkt 1, 

3) Posiadać środki transportowe do przewozu zwierząt, które spełniają warunki art. 
24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, 
poz. 1002 z późn. zm.), 

4) Posiadać pozwolenie na uŜytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do 
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt lub inny stosowany dokument 
wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

5) Prowadzić w.w. działalność w miejscu i w sposób spełniający wymogi 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r w 
sprawie wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. 
U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657) a w szczególności: 

a) teren na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt powinien być 
oddalony o co najmniej 150m od terenów zabudowy mieszkaniowej i obiektów 
uŜyteczności publicznej oraz utwardzony i ogrodzony w sposób 
uniemoŜliwiający wydostawanie się zwierząt na zewnątrz, 

b) w obrębie schroniska powinny zostać wydzielone pomieszczenia do 
wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych, 

6) posiadać zgłoszenie dotyczące przewidywanej działalności skierowane do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.  

       Przewodnicząca Rady Gminy 
       (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 


