
Uchwała Nr XXVII/191/2012
Rady Gminy Masłów

z dnia 29 listopada 2012 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie 
gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. 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 (t.j. z 2012 r., Dz. U., poz. 391) 
Rada Gminy Masłów, na wniosek Wójta Gminy Masłów, uchwala co następuje:

§ 1. 
Ustala  się  wymagania,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na 
terenie gminy Masłów, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Ustala  się  wymagania,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  udzielenie 
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych 
zwierząt  na  terenie  gminy  Masłów w brzmieniu  określonym w załączniku  Nr  2  do  niniejszej 
uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

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

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/191/2012

Rady Gminy Masłów
z dnia 29 listopada 2012 r.

1.  Od  przedsiębiorcy  ubiegającego  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Masłów wymaga się:
1) Posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
2)  posiadania  sprzętu  do  humanitarnego  wyłapywania  zwierząt  w  sposób  nie  powodujący 
zagrożenia dla życia i zdrowia, ani zadającego im cierpienia,
3)  posiadania  przynajmniej  jednego  środka  transportu  odpowiedniego  do  przewozu  zwierząt, 
oznakowanego  w  sposób  umożliwiający  identyfikację  przedsiębiorcy  oraz  zapewniającego 
bezpieczeństwo i zapobiegającego zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt,
4) posiadania możliwości zapewnienia zwierzętom opieki lekarsko-weterynaryjnej,
5) dysponowania odpowiednio przygotowanym personelem,
6) posiadania miejsca, które jest przystosowane zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 
r.,  Nr  213,  poz.  1342),  do  czasowego  przetrzymywania  zwierząt  bezdomnych  przed  ich 
przewiezieniem do schroniska,
7)  przedstawienia  umowy  gwarantującej  odbiór  lub  pisemnego  oświadczenia  o  gotowości  do 
odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt. Wymóg nie 
dotyczy przedsiębiorców prowadzących schronisko dla bezdomnych zwierząt,
8) prowadzenia ewidencji zwierząt wyłapanych.
2. Powyższe wymagania należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami w szczególności:
1)  odpisem  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  zaświadczeniem  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej,
2)  tytułem  prawnym  do  miejsca  w  którym  będą  przetrzymywane  zwierzęta  przed  ich 
przewiezieniem do schroniska,
3) tytułem prawnym do dysponowania pojazdami,
4) aktualną umową z lekarzem weterynarii (nie dotyczy przypadku gdy przedsiębiorcą
starającym się o zezwolenie jest lekarz weterynarii),
5) decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą  spełnienie wymagań weterynaryjnych 
określonych dla  środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 11 
marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 
z 2008 r., Nr 213, poz. 1342),

6) opisem urządzeń i środków technicznych jakie będą stosowane przy świadczeniu usług.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/191/2012

Rady Gminy Masłów
z dnia 29 listopada 2012 r.

1.  Od  przedsiębiorcy  ubiegającego  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w 
zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Masłów wymaga się:
1)  posiadania  zarejestrowanej  działalności  gospodarczej  w zakresie  prowadzenia  schroniska  dla 
bezdomnych zwierząt,
2) posiadania prawa do dysponowania nieruchomością, na której prowadzić  będzie wnioskowaną 
działalność,
3) posiadania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń  (zezwoleń, uzgodnień) na prowadzenie 
obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w szczególności z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r.,  Prawo  budowlane,  ustawy  z  dnia  23  marca  2003  r.,  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt,
4)  urządzenia  i  wyposażenia  schroniska  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r., w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
5)  posiadania  przynajmniej  jednego  środka  transportu  odpowiedniego  do  przewozu  zwierząt, 
oznakowanego  w  sposób  umożliwiający  identyfikację  przedsiębiorcy  oraz  zapewniającego 
bezpieczeństwo i zapobiegającego zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt.
2. Powyższe wymagania należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami w szczególności:
1)  odpisem  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  zaświadczeniem  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności gospodarczej,
2) zgłoszeniem zamiaru prowadzenia schroniska dla zwierząt Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342),
3) tytułem prawnym do nieruchomości na której zlokalizowane ma być schronisko,
4) tytułem prawnym do dysponowania pojazdami,
5) decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą  spełnienie wymagań weterynaryjnych 
określonych dla  środka transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 11 
marca 2004 r., o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (t.j. Dz. U. 
z 2008 r., Nr 213, poz. 1342),
6) aktualną umową z lekarzem weterynarii,
7) opisem urządzeń i środków technicznych jakie będą stosowane przy świadczeniu usług.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


