
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/349/14 

Rady Miasta Lędziny 

z dnia 27 marca 2014 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami. 

2. Posiadać zezwolenie dla przewoźnika wydane w formie decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

3. Dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami i miejscem tymczasowego 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt oraz posiadać możliwość udzielenia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko - 
weterynaryjnej. 

4. Posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych 
zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych. 

5. Zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem 
zwłok zwierzęcych. 

6. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
powinna być zgodna z wymogami: 

a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.), w szczególności 
w zakresie dysponowania dopuszczonymi decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii i sprawnymi technicznie 
środkami transportu przystosowanymi do przewozu zwierząt, 

b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342 ze zm.), 

c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r., Nr 116, poz. 753) w szczególności, 
w zakresie dysponowania specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do właściwego wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, w tym: urządzeniami do odławiania i przenoszenia zwierząt, które nie stwarzają 
zagrożenia dla ich zdrowia i życia. 

d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny przyjętego Uchwałą nr XXXI/235/13 
Rady Miasta Lędziny z dnia 31 stycznia 2013 r. 

e) innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie, jego wspólnicy, osoby zasiadające w organach 
przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione do odławiania i transportu zwierząt, nie mogą być prawomocnie skazane za 
przestępstwa przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.)

8. Wykonywać działalność w obiektach budowlanych dopuszczonych do użytkowania zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 ze. zm.), do którego przedsiębiorca 
posiada tytuł prawny.
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