
Zarządzenie Nr 0151/1168/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 
03.12.2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
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. 

Data: 2008-12-03, Numer: 1168, Kadencja: 2006 - 2010 

  

         Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

  

§1 

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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 terenie Miasta i Gminy
Olkusz. 

  

§ 2 

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

1). prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia; 

2). posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportu bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane nie mogąc
stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia 

b) posiadać środki transportowe spełniające wymagania w zakresie odpowiedniego transportu bezdomnych
zwierząt, które muszą być zaprojektowane, skonstruowane, i obsługiwane w sposób: 

-  pozwalający na uniknięcie zranienia ciała i cierpienia oraz zapewniający bezpieczeństwo zwierząt; 

-  chroniący zwierzęta od ciężkich warunków meteorologicznych, ekstremalnych temperatur oraz zmiennych
warunków klimatycznych; 

- pozwalający na utrzymanie czystości i dezynfekcję;  

- zabezpieczający przed ucieczką zwierząt lub wypadnięciem oraz zapewniający wstrzymanie nacisku
związanego z ruchem podczas transportu; 

-  zapewniający wodę w ilości i o jakości odpowiedniej dla transportowanego gatunku; 

-  zapewniający dostęp do zwierząt w przypadku kontroli i opieki; 

-  posiadający antypoślizgową powierzchnię podłogową; 

-  posiadający podłogę minimalizującą wyciek moczu i odchodów; 



- zapewniający oświetlenie wystarczające do kontroli i opieki nad zwierzętami podczas transportu; 

3). zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną; 

4). zatrudniać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 

5). posiadać obiekty do czasowego przetrzymywania wyłapanych bezdomnych zwierząt chroniące je przed 
upałami, opadami atmosferycznymi, zimnem, mających dostęp do światła dziennego; 

6). posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko lub z przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność gospodarczą na odbiór bezdomnych zwierząt – powyższy warunek nie dotyczy przedsiębiorców, 
którzy jednocześnie występują z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt; 

7). Posiadać aktualną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na utylizację zwłok 
zwierzęcych i ich części. 

  

2. Na potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ust. 1 przedsiębiorca ubiegający się o 
zezwolenie musi przedłożyć: 

1). zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego; 

2). wykaz środków transportu wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 oraz oświadczenie, że środki transportu spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z 
tym działań; 

3). umowę stałej współpracy weterynarzem; 

4). oświadczenie o zatrudnianiu odpowiednio przeszkolonej kadry pracowniczej w zakresie postępowania ze 
zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt -  w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 

5).  tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, o której mowa w ust. 1 pkt 5; 

6). umowę na odbiór bezdomnych zwierząt (nie dotyczy przedsiębiorców ubiegających się jednocześnie o 
zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt); 

7). umowę na utylizację zwłok zwierzęcych i ich części. 

  

§ 3 

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

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

2). posiadać pisemne zgłoszenie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olkuszu zamiaru prowadzenia 
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

3). posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w ust. 1; 

4). posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy 
Prawo budowlane;  



5). posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, określone w 
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku  w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

6). zatrudniać odpowiednio przeszkoloną kadrę pracowniczą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz 
przepisów o ochronie zwierząt - w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 

7). zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie: 

a)   kontroli stanu zdrowia; 

b)   profilaktyki i leczenia; 

c)   zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych. 

  

2. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 przedsiębiorca ubiegający się o 
wydanie zezwolenia musi przedłożyć: 

1). zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego; 

2). kserokopię pisemnego zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Olkuszu zamiaru prowadzenia 
działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, z dowodem jego złożenia lub 
doręczenia, potwierdzoną przez przedsiębiorcą za zgodność z oryginałem; 

3).  tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 

4).  pozwolenie na użytkowanie budynku; 

5). oświadczenie o posiadaniu pomieszczeń, urządzeń i obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności, 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

6). oświadczenie o zatrudnianiu odpowiednio przeszkolonej kadry pracowniczej w zakresie postępowania ze 
zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt - w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;     

7). umowę stałej współpracy z weterynarzem. 

  

§ 4 

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

1). prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części; 

2). posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w ust. 1; 

3). posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami 
ustawy  Prawo budowlane;  

4). grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części powinny być prowadzone  w miejscu ogrodzonym i 
zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych; 

5). posiadać środki techniczne zapewniające prowadzenie i przechowywanie rejestrów  i dokumentacji 
zawierających informacje o gatunkach i pochodzeniu padłych zwierząt i ich części przeznaczonych do 



spalenia lub zagrzebania; 

6). posiadać środki niezbędne do grzebania i spalania zwłok zwierzęcych i ich części; 

7). posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem; 

8). posiadać środki transportowe do przewożenia padłych zwierząt i ich części zatwierdzone przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, obudowane i szczelnie zabezpieczone przed wyciekami; 

9). posiadać  przeszkoloną kadrę pracowniczą w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 

10). posiadać warunki do zapewnienia osobom zatrudnionym środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą 
oraz środki do jej odkażania. 

  

  

2. Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 przedsiębiorca ubiegający się o 
zezwolenie musi przedłożyć: 

1). zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowe 

2). tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 

3).  pozwolenie na użytkowanie budynku. 

   

§ 5 

Traci moc Zarządzenie Nr 0151/1766/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia  26 czerwca 2006 roku. 

  

§ 6 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Olkuszu oraz poprzez umieszczenie w prasie lokalnej i w formie elektronicznej na stronie
internetowej. 

  

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.12.2008 r. i ma zastosowanie do postępowań wszczętych przed 
dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia. 

  

Opracowanie: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wprowadzenie: Maciej Kaliś 

Historia zmian:  15 grudnia 2008


