
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr II/16/14  
Rady Miejskie  w Pyzdrach  
z dnia 29.12.2014 r. 

 
 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pyzdry w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 
 
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk  dla 
bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania: 
 
1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na cel objęty 

wnioskiem i zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry oraz 
uzyskanymi zezwoleniami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów weterynaryjnych, 
sanitarnych, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz złożyć  zapewnienie w formie oświadczenia o zapewnieniu w placówce miejsc 
dla wszystkich zwierząt odłowionych na terenie gminy Pyzdry; 

2) posiadać środki transportu lub tytuł prawny do dysponowania środkami transportu 
umożliwiającymi odpowiednie warunki przewozu zwierząt. Przedsiębiorca  powinien 
posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie środków transportu 
wykorzystywanych w swojej działalności do przewozu zwierząt; 

3) Posiadać niezbędny sprzęt do wyłapywania zwierząt, który nie może stwarzać zagrożenia dla 
ich życia i zdrowia ani zadawać cierpienia. Przedsiębiorca musi posiadać pozytywną opinię  
Powiatowego Lekarza Weterynarii w tym zakresie; 

4) dysponować kadrą , posiadającą przeszkolenie do pełnienia opieki nad zwierzętami, 
niezbędna podczas prowadzenia w/w działalności ; 

5) przedłożyć dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem weterynarii; 
6) przedłożyć oświadczenie o posiadaniu sytuacji finansowej zapewniającej możliwość 

prowadzenia schroniska, w szczególności gwarancje zapewnienia zwierzętom bezdomnym 
środków na wyżywienie i opiekę weterynaryjną; 

7) posiadać wydzielone miejsce i urządzenia do czasowego przetrzymywania zwłok 
zwierzęcych; 

8) zapewnić prawidłowe, zgodne z istniejącymi przepisami, miejsce przetrzymywania zwierząt   
    na czas kwarantanny oraz zwierząt chorych; 
9) posiadać pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot prowadzący  
    działalność w zakresie utylizacji tj. grzebowiska lub spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części ; 
10) zapewnić całodobową dyspozycyjność  wykonania usług dla  Gminy Pyzdry w zakresie  
świadczenia ochrony przez bezdomnymi zwierzętami poprzez złożenie oświadczenia do 
wniosku; 

11) prowadzić ewidencję z ilości i stanu zdrowotnego zwierząt przebywających w schronisku. 
 
2. Nie udziela się zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami przedsiębiorcy będącemu osobą  fizyczną , skazanemu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo lub wykroczenie: 
1) przeciwko przepisom art. 35-37e ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 

z 2014r.  poz. 856 ); 
2) przeciwko przepisom o ochronie przyrody , art.127 – 128 i art. 131 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013r.  poz.627 z późn.zm.). 
 
 


