
UCHWAŁA NR VI/29/2011 
RADY GMINY W PARYSOWIE 

z dnia 31 marca 2011 roku 
 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług 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. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ), uchwala się, co 
następuje: 
 

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

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia 
zezwolenia; 
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania 
bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadać stosowne urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą 
wyłapywane,  

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymagania 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz aktów wykonawczych wydanych na ich 
podstawie, 
3) zapewnić, w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną; 
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w ilości gwarantującej 
stałe świadczenie usług; 
5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 
przewiezieniem ich do schroniska. 

 
§2. 

 
 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 użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany 
przepisami ustawy prawo budowlane. 

 
§3. 

 
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 pkt 1; 

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

4) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części; 
5) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich 

części. 
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu 
oraz na stronie internetowej. 

 

 

Przewodniczący Rady 
/-/ 

Jadwiga Zając 

 


