
UCHWAŁA NR XXV/318/2012
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części, na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 
oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art.7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Borne Sulinowo, w zakresie: 

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) prowadzenia grzebowisk, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dariusz Czerniawski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/318/2012 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Borne 

Sulinowo. 

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

1) złożyć pisemny wniosek o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951); 

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

3) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości odbioru wyłapywanych 
zwierzątz przedsiębiorcą prowadzącym schronisko. Powyższy warunek nie dotyczy wnioskodawców, którzy 
prowadząschronisko lub jednocześnie występują z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie schroniska; 

4) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać specjalistyczny sprzęt do odławiania i wyłapywania oraz przenoszenia zwierząt, nie stwarzający 
zagrożenia dla ich zdrowia i życia, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, 

b) posiadać pojazd przystosowany do przewozu wyłapywanych zwierząt, spełniający wymogi określone 
w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 
z późn. zm.) i przepisach wykonawczych, 

c) spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 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.Urz. UE L 3 z 5.01.2005 str. 1), 
a także posiadać zezwolenie przewoźnika i decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą 
spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia ww. działalności; 

5) zapewnić odpowiednią ochronę osobistą dla osób wyłapujących zwierzęta; 

6) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną; 

7) posiadać tytuł prawny do terenu (miejsca), w przypadku potrzeby czasowego przetrzymywania wyłapanych 
i odławianych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska; 

8) dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów o ochronie zwierząt 
i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, co należy poświadczyć stosownym 
oświadczeniem; 

9) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności 
z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, 
z późn. zm.), co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników i osób 
zasiadających w organach przedsiębiorcy; 

10) dysponować osobami do odławiania i transportu zwierząt, które nie były prawomocnie skazane za 
przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt , co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/318/2012 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 

Borne Sulinowo. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Borne Sulinowo powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) złożyć pisemny wniosek o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951); 

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

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych 
związanych z przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 

4) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

5) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, co należy poświadczyć stosownym 
oświadczeniem lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do 
transportu zwierząt i świadczącym usługi w tym zakresie. Dysponujący pojazdem powinien posiadać 
zezwolenie przewoźnika i decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia ww. działalności, w przypadku podpisanej umowy z podmiotem należy 
dołączyć do wniosku jej kopię; 

6) dysponować obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności 
we wnioskowanym zakresie, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem; 

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

8) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności 
z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, 
z późn. zm.), co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników i osób 
zasiadających w organach przedsiębiorcy; 

9) dysponować osobami, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko 
zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/318/2012 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) złożyć pisemny wniosek o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951); 

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

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu grzebowiska wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1623); 

4) posiadać sprzęt, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co należy 
poświadczyć stosownym oświadczeniem, 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; 

5) zatrudniać kadrę przeszkoloną w zakresie prowadzonej działalności, co należy poświadczyć stosownym 
oświadczeniem; 

6) posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/318/2012 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie 

Gminy Borne Sulinowo. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) złożyć pisemny wniosek o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951); 

2) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu spalarni wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1623); 

4) posiadać urządzenia, środki techniczne i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co 
należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, a w szczególności: 

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

b) urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 

c) miejsce magazynowania odpadów powstających po spaleniu, spełniające warunki określone w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.); 

5) dysponować przeszkoloną kadrą, obsługującą sprzęt i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia 
działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. 
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