
Projekt 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz pro-
wadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części 
 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, Nr 180, 
poz.1495, z 2008 Nr 223, poz.1464, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz.753) 
oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadze-
nia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

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



Załącznik  
do uchwały Nr ……… 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia …………………….. 

 
 
 

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla  

bezdomnych zwierząt lub grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
 
 
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymaga-
nia: 

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bez-
domnych zwierząt, w tym: 

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wy-
łapywane, nie mogących stwarzać zagroŜenia dla ich Ŝycia i zdrowia,  

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada: 
– odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umoŜliwiającą ustawienie 

metalowych klatek w ilości co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością 
średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemoŜliwiający przesuwanie się kla-
tek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, 

– zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami 
atmosferycznymi, 

– dostateczną wentylację i ogrzewanie, 
– podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn 

oraz umoŜliwiającą utrzymanie higieny, 
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,  
3) posiadać co najmniej roczne doświadczenie w zakresie technicznego oraz technolo-

gicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
4) dysponować odpowiednio wykształconymi oraz przeszkolonymi pracownikami, 

w liczbie gwarantującej całodobowe świadczenie usług, nie mniejszej niŜ dwóch, da-
jących rękojmię naleŜytego wykonania usługi; 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:  

1) aktualne zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny 
odpis Krajowego Rejestru Sądowego, 

2) umowa kupna-sprzedaŜy, najmu, faktura lub inny dokument potwierdzający tytuł 
prawny do korzystania ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,  
4) umowa o świadczenie usług, listy referencyjne lub zaświadczenia o wykonywaniu 

usług, jeŜeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed zło-
Ŝeniem wniosku o wydanie przedmiotowego zezwolenia,  

5) odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 1 pkt 
4. 

 
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące 
wymagania:  



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

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

3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepi-
sami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zm.),  

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, 
5) posiadać zadaszony i ogrzewany obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami z ze-

wnętrznymi wybiegami, który zapewnia bezdomnym zwierzętom odpowiedni dobro-
stan, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowa-
dzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657), 

6) zatrudniać odpowiednio wykształconych oraz przeszkolonych pracowników, w liczbie 
gwarantującej całodobowe świadczenie usług, w tym co najmniej jednego lekarza we-
terynarii. 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
3. W zakresie wymaganych dokumentów § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien 
spełniać następujące wymagania: 

1) zarejestrować 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 pkt 1, 

3) posiadać pozwolenie na uŜytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany prze-
pisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zm.), 

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym, 
5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed za-

grzebaniem oraz środki techniczne konieczne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich 
części lub posiadać urządzenia i środki techniczne umoŜliwiające spalanie zwłok 
zwierzęcych i ich części. 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
3. W zakresie wymaganych dokumentów § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami 
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 
753) wprowadził zmianę w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.). Według dotychczas 
obowiązującego prawa to prezydent miasta określał i podawał do publicznej wiadomości 
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 
zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt lub grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części(zarządzenie nr 202/06 Pre-
zydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2006 r.). Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o 
zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administra-
cji publicznej w województwie przekazuje te kompetencje radzie gminy, która określa 
przedmiotowe wymagania w drodze uchwały. 
 


