
UCHWAŁA NR XV/97/2012
RADY GMINY MURÓW

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie określenia wymagań jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Murów 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 
142 poz. 1591, z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806, 
z 2003 r. nr 80 poz. 717 i nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 
1441 i nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128 i nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i nr 
173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111 i nr 223 poz. 1458, z 2009 nr 52 poz. 420 i nr 157 poz. 1241, z 2010r. nr 
28 poz. 142, poz. 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230 z 2011 nr 117 poz.679, nr 134 poz.777, nr .21 poz.113, nr 
217 poz.1281 i nr 149 poz. 887) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008, z 2006r. nr 144 poz. 1042, z 2005 r. nr 180 poz. 1495, 
z 2008 r. nr 223 poz. 1464, z 2009 r. nr 18 poz. 97, nr 79 poz. 666 i nr 92 poz. 753 i nr 215 poz. 1664. z 2010r. nr 
47 poz. 278, z 2011r. nr 5 poz.13, nr 106 poz.622, nr 152 poz.897 i nr .230 poz.1373) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części musi spełnić następujące wymagania: 

1. W zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami przedsiębiorca powinien: 

- posiadać sprzęt do humanitarnego wyłapywania zwierząt, 

- posiadać pojazd przystosowany do przewozu wyłapanych zwierząt w warunkach nienaruszjących przepisów 
ustawy o ochronie zwierząt , oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, 

- posiadać pomieszczenie do przetrzymania wyłapanych zwierząt na czas kwarantanny oraz do czasu przekazania 
ich do schroniska, 

- udokumentować gotowość przyjęcia wyłapanych zwierząt przez schronisko, 

- zapewnić wyłapywanym zwierzętom, w razie potrzeby, opiekę weterynaryjną, 

- zapewnić wykonywanie usług zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, 

2. W zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt przedsiębiorca powinien: 

- posiadać tytuł prawny do terenu, na którym będzie prowadził schronisko dla zwierząt zgodnie z przepisami 
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, 

- posiadać zabudowania przystosowane do przetrzymywania zwierząt zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
zwierząt oraz przepisami weterynaryjnymi i sanitarnymi, 

- posiadać zagwarantowaną opiekę weterynaryjną nad przetrzymywanymi zwierzętami, 

- posiadać środki transportu przystosowane do przewozu zwierząt w warunkach nienaruszających przepisów 
o ochronie zwierząt, 

- posiadać umowę na odbiór i utylizację padłych zwierząt z firmą posiadającą stosowne zezwolenie, 

- posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt, 

3. W zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części przedsiębiorca powinien: 

- posiadać tytuł prawny do terenu, na którym będzie prowadził działalność zgodnie z przepisami ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, 

- posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych lub piec do spalania zwłok zwierzęcych 
i ich części, 

- posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 
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- posiadać urządzenia do gromadzenia bądź przechowywania odpadów powstałych w procesie spalania zwłok 
zwierzęcych lub posiadać umowę gwarantującą odbiór powstałych odpadów. 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorców z obowiązku spełniania innych 
wymagań określonych odrębnymi przepisami prawa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada
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