
           

 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/308/2012 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 20 grudnia 2012 roku 
 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Karczew. 
 

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

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 

uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

na terenie Gminy Karczew określa załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

     Tadeusz Marton 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach Rada Gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zmianami) zmieniono art. 11a, który 

nakłada na Radę Gminy obowiązek corocznego określania programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

 Program reguluje kwestie dotyczące m.in. zapewnienia bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schronisku po ich uprzednim odłowieniu. Niniejsza uchwała określa wymagania 

dla podmiotów zajmujących się odławianiem bezdomnych zwierząt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/308/2012 

               Rady Miejskiej w Karczewie  

               z dnia 20 grudnia 2012 roku 

 

 

 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie Gminy Karczew. 
 

 

 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 
 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opieki nad zwierzętami  

lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

2) posiadać co najmniej jeden pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, co należy 

potwierdzić stosownym oświadczeniem, 

3) dysponować atestowanym, specjalistycznym sprzętem do odławiania i przenoszenia 

zwierząt, nie stwarzającym zagrożenia dla ich zdrowia i życia, co należy potwierdzić 

stosownym oświadczeniem, 

4) spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 

grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym 

działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie 

(WE) nr 1255/97 (Dz.Urz.UE L z 05.01.2005 r., nr 3, str. 1), oraz posiadać zezwolenie 

przewoźnika i decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie 

wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia ww. działalności, 

5) dysponować pracownikami przeszkolonymi z tematyki ustawy o ochronie zwierząt, 

posiadającymi doświadczenie w postępowaniu ze zwierzętami, co należy potwierdzić 

stosownym oświadczeniem, 

6) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa i wykroczenia przeciwko 

zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt oraz nie zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt osób 

skazanych prawomocnym wyrokiem za ww. przestępstwa i wykroczenia, co należy 

potwierdzić stosownym oświadczeniem. 


