
UCHWAŁA NR XVIII/118/2012
RADY GMINY WALCE

z dnia 1 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Walce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 947; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 
40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 
887; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1041; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666; Nr 92, poz. 753; Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 
r. Nr 5, poz. 13; Nr 106, poz. 622; Nr 152, poz. 897; Nr 171, poz. 1016; Nr 230, poz. 1373), Rada Gminy 
Walce uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Walce. 

§ 2. 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 w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, 
w tym urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane nie stwarzając zagrożenia dla 
ich życiu i zdrowiu; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną; 

4) posiadać przeszkoloną kadrę, gwarantującą stałe świadczenie usług, o których mowa w niniejszej uchwale; 

5) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której przetrzymywane są wyłapane zwierzęta przed 
przewiezieniem ich do schroniska. 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi 
dokumentami. 

§ 3. 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 nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 
1; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub inny stosowny dokument wymagany przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. ); 

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym; 

5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą 
przebywać; 

6) zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną. 
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2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi 
dokumentami. 

§ 4. 1. 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 nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 
1; 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub inny stosowny dokument jeśli jest wymagany 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm. ); 

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym; 

5) posiadać urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części; 

6) posiadać środki chemiczne i techniczne niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed 
zagrzebaniem; 

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi 
dokumentami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Nossol
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