
  
UCHWAŁA Nr XVII/99/2016 

RADY GMINY ROGÓŹNO 

z dnia 13 września 2016 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami . 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogóźno. 

 

§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy 

Janina Hoffmann

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3180



Załącznik nr 1 

do uchwały nr XVII/99/2016 

z dnia 13 września 2016 r. 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Rogóźno. 

 

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

przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

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

2) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych 

określonych dla prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, a także dla środka transportu zwierząt; 

3) prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt lub posiadać dokument potwierdzający gotowość 

odbioru odłowionych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt; 

4) mieć zapewnioną w razie potrzeby opiekę weterynaryjną dla wyłapanych i transportowanych zwierząt; 

5) dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie opieki i postępowania ze zwierzętami; 

6) przedsiębiorca prowadzący działalność we wnioskowanym zakresie, jego pracownicy, wspólnicy i osoby 

zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani 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 2013r. poz. 856 z późn. zm.). 

 

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien dysponować specjalistycznymi środkami 

przeznaczonymi do chwytania i transportu bezdomnych zwierząt, w tym: 

1) atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, które nie będą stwarzały zagrożenia dla 

życia i zdrowia wychwytywanych zwierząt, a także nie będą zadawały im cierpienia; 

2) oznakowanym w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu, środkiem transportu 

przystosowanym do transportu zwierząt zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki, pozwalającym 

na uniknięcie zranienia ciała i cierpienia oraz zapewniającym bezpieczeństwo zwierząt tj.: 

a) powierzchnię przestrzeni ładunkowej umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewożonych 

zwierząt oraz odpowiednią wentylację zwierząt w naturalnej pozycji stojącej, bez ograniczenia w żaden 

sposób ich naturalnych ruchów, 

b) chroniący zwierzęta od warunków meteorologicznych, ekstremalnych temperatur oraz zmiennych 

warunków klimatycznych, 

c) łatwo zmywalne ściany pozwalające na utrzymanie czystości i dezynfekcję, 

d) zabezpieczenie przed ucieczką zwierząt lub wypadnięciem oraz podłogę o odpowiedniej szorstkości 

zapewniającą przyczepność kończyn, 

e) wewnętrzne uchwyty do mocowania zwierząt, bądź klatek do przewożenia zwierząt, w sposób 

uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu, 

f) oddzielenie części ładunkowej samochodu od części osobowej ścianą pełną z szybą bądź siatką, 

g) wyposażenie pozwalające udzielić na miejscu doraźnej pomocy zwierzęciu rannemu lub choremu. 

 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie przeprowadzenia 

kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia. 
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