
UCHWAŁA NR XXX/339/2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 16 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

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

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia; 

2) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

4) prowadzić schronisko dla zwierząt, a w przypadku jego braku – posiadać umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych 

zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

5) w przypadku nie prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt; 

6) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 

miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1. posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych;  

2. posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 

działalności, a w szczególności: 

3. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) w przypadku schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

b) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich

życia i zdrowia; 

c) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

d) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w 

Rozporządzeniu; 

e) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

2) w przypadku prowadzenia grzebowiska: 

a) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych;

b) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

3) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych a przypadku jej braku – posiadać umowę, 

gwarantującą gotowość odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

c) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych, a przypadku jego braku – posiadać umowę, gwarantującą gotowość 

odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

d) posiadać środki do przechowywania, bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać 

umowę gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel
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UCHWAŁA NR XXX/339/2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 16 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

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

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia; 

2) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

4) prowadzić schronisko dla zwierząt, a w przypadku jego braku – posiadać umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych 

zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

5) w przypadku nie prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt; 

6) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 

miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1. posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych;  

2. posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 

działalności, a w szczególności: 

3. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) w przypadku schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

b) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich

życia i zdrowia; 

c) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

d) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w 

Rozporządzeniu; 

e) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

2) w przypadku prowadzenia grzebowiska: 

a) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych;

b) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

3) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych a przypadku jej braku – posiadać umowę, 

gwarantującą gotowość odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

c) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych, a przypadku jego braku – posiadać umowę, gwarantującą gotowość 

odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

d) posiadać środki do przechowywania, bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać 

umowę gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel
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UCHWAŁA NR XXX/339/2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 16 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

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

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia; 

2) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

4) prowadzić schronisko dla zwierząt, a w przypadku jego braku – posiadać umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych 

zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

5) w przypadku nie prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt; 

6) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 

miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1. posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych;  

2. posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 

działalności, a w szczególności: 

3. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) w przypadku schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

b) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich

życia i zdrowia; 

c) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

d) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w 

Rozporządzeniu; 

e) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

2) w przypadku prowadzenia grzebowiska: 

a) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych;

b) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

3) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych a przypadku jej braku – posiadać umowę, 

gwarantującą gotowość odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

c) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych, a przypadku jego braku – posiadać umowę, gwarantującą gotowość 

odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

d) posiadać środki do przechowywania, bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać 

umowę gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel
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UCHWAŁA NR XXX/339/2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 16 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

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

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia; 

2) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

4) prowadzić schronisko dla zwierząt, a w przypadku jego braku – posiadać umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych 

zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

5) w przypadku nie prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt; 

6) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 

miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1. posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych;  

2. posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 

działalności, a w szczególności: 

3. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXX/339/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) w przypadku schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

b) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich

życia i zdrowia; 

c) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

d) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w 

Rozporządzeniu; 

e) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

2) w przypadku prowadzenia grzebowiska: 

a) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych;

b) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

3) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych a przypadku jej braku – posiadać umowę, 

gwarantującą gotowość odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

c) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych, a przypadku jego braku – posiadać umowę, gwarantującą gotowość 

odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

d) posiadać środki do przechowywania, bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać 

umowę gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel
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