
/ projekt /                                          Uchwała Nr ………… 

Rady Gminy Cyców 

z dnia …………..2016 r. 

 

w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz 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) i 

Rada Gminy Cyców uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien dysponować sprzętem, urządzeniami i 

środkami technicznymi w ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, 

tj.: 

1) urządzeniami przystosowanymi do humanitarnego odławiania zwierząt, 

2) pojazdami przystosowanymi do transportu zwierząt,  

3) urządzeniami lub sprzętem służącym do bezpiecznego transportu żywych zwierząt. 

 

 

§2 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt winien dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i 

jakości dostosowanej do zakresu działalności, tj.:  

1) urządzeniami lub sprzętem do przechowywania i przygotowywania karmy oraz 

karmienia zwierząt, 

2) chłodnią lub urządzeniem chłodniczym do czasowego przetrzymywania zwłok 

zwierzęcych. 

 

§3 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk zwłok 

zwierzęcych i ich części winien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność,  

2) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym prze4d dostępem osób 

postronnych,  

3) dysponować sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości 

dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, tj. : 

a) pojazdami przystosowanymi do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,  

b) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 

c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych. 

 

§4 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części winien dysponować sprzętem, urządzeniami i 



środkami technicznymi w odpowiedniej ilości i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej 

działalności, tj.: 

1) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,  

2) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,  

3) urządzeniami technicznymi do spalania zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

§5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cyców. 

 

§6               

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 


