
UCHWAŁA NR XXIV/219/13 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 19 września 2013 r. 

 

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy 

Widawa 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) Rada Gminy Widawa uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie gminy Widawa. 

 

§ 2. 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 prowadzenia ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania 

bezdomnych zwierząt, w tym: 

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

wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia, 

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną; 

4) posiadać kadrę wykształconą oraz przeszkoloną w kierunku weterynaryjnym, w liczbie 

gwarantującej stałe świadczenie usług; 

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 

przewiezieniem ich do schroniska; 

6) prowadzić na bieżąco dokumentację wyłapanych zwierząt z uwzględnieniem miejsca i daty 

wyłapania oraz opisem zwierzęcia. 

 

§ 3. 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 lub inny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 

z późn. zm.); 

4) teren, na którym prowadzona będzie działalność musi być ogrodzony; 



5) obiekt, w którym będą przebywały bezdomne zwierzęta musi być zadaszony, 

z odpowiednio wydzielonymi boksami zapewniającymi przebywającym w nich 

zwierzętom właściwe warunki bytowania; 

6) zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na 

unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych i ich części; 

7) zobowiązany jest do zapewnienia zwierzętom stałej opieki weterynaryjnej. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 


