
Załącznik nr 2 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 prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

2. 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.)

3. Schronisko dla bezdomnych zwierząt może być zlokalizowane wyłącznie na terenie przewidzianym na ten 
cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalonym ostateczną decyzją o warunkach 
zabudowy dla planowanej inwestycji. 

4. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, powinna być zgodna z wymogami: 

a) 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.) w szczególności posiadać decyzję Powiatowego Lekarza 
Weterynarii nadającą Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny, 

b) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657) w tym: 

- dysponować obiektami, pomieszczeniami, specjalistycznym atestowanym sprzętem i 
urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, 

- dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów 
o ochronie zwierząt,

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

d) innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wykonywać działalność w obiektach budowlanych dopuszczonych do użytkowania na cele schroniska 
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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