UCHWAŁA NR XLVII/539/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
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 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz.
645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1399 i poz. 1593), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLVII/539/14
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 27 października 2014 r.
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, bądź posiadać wpis do KRS w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania miejscem dla tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt
przed przewiezieniem ich do schroniska, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących schronisko dla
zwierząt;
3) dysponować środkiem transportu, dopuszczonym decyzją powiatowego lekarza weterynarii, stwierdzającą
spełnienie wymagań weterynaryjnych zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U z 2013r. poz. 856);
4) posiadać specjalistyczne urządzenia do wyłapywania zwierząt, nie stwarzając zagrożenia dla życia i zdrowia
zwierząt, ani nie zadające im cierpienia;
5) zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną w przypadku, gdy schwytane zwierzę jest okaleczone lub chore.
§ 2. 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, bądź posiadać wpis do KRS w zakresie prowadzenia
schronisk dla zwierząt;
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność wymieniona w pkt 1;
3) dysponować sprzętem i urządzeniami do właściwego utrzymywania zwierząt w schronisku;
4) prowadzić działalność, o której mowa w pkt 1 w miejscu i w sposób spełniający wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 158, poz. 1657);
5) dysponować personelem o odpowiednich kwalifikacjach i ilości, która zapewni właściwą całodobową opiekę
nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
6) posiadać umowę lub pisemne oświadczenie lekarza weterynarii o gotowości zapewnienia opieki weterynaryjnej
zwierzętom przebywającym w schronisku;
7) posiadać umowę z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych (ewentualne pisemne
oświadczenie podmiotu o gotowości przyjęcia zwłok zwierzęcych od przedsiębiorcy).
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą, bądź wpis do KRS w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność wymieniona w pkt 1;
3) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności
w zakresie spalarni zwłok i ich części zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2011r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);
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4) posiadać środki transportu i urządzenia umożliwiające przewożenie oraz czasowe przetrzymywanie zwłok
zwierzęcych i ich części, dopuszczone do użytku decyzją powiatowego lekarza weterynarii zachowując
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające grzebanie bądź spalanie włok zwierzęcych i ich części;
6) posiadać umowę z podmiotem zajmującym się odbiorem odpadów powstających w procesie spalania.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1399).

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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