
UCHWAŁA Nr 22/V/2011 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 22 lutego 2011 r. 
 
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (tekst 
jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,  
co następuję: 
 

§ 1. 
 

Ustala się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia  
na prowadzenie działalności w zakresie przed bezdomnymi zwierzętami w brzmieniu 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia 
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
 

§ 3. 
 

Mając na uwadze zapisy § 30 uchwały Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia  
26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, niedopuszczalne jest prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a takŜe grzebowisk, spalarni zwłok zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej. 
 

§ 4. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Podkowy Leśnej. 
 

§ 5. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony  
przed bezdomnymi zwierzętami. 

 
 

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 ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. 

2) Posiadać  umowę gwarantującą odbiór  lub pisemne  oświadczenie o gotowości  
do odbioru zwierząt  wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt. 

3) Posiadać specjalistyczny  urządzenia  przeznaczone do  chwytania i transportu  
bezdomnych zwierząt w tym: 

a. posiadać sprzęt i urządzenia przeznaczone do właściwego wyłapywania  
i obezwładniania zwierząt, nie stwarzające zagroŜenia dla ich Ŝycia i zdrowia, 

b. zapewnić transport bezdomnych zwierząt zgodnie z wymogami prawa, 
odpowiednią przestrzeń  umoŜliwiającą  ustawienie metalowych klatek, 
prawidłową wentylację, zapewnienie  odpowiedniej  temperatury, zabezpieczenie  
przed wydostaniem się zwierząt, podłogę z odpowiednią nawierzchnią, 
zapewniającą przyczepność kończyn. 

4)   Zatrudnić przeszkolonych pracowników w zakresie postępowania ze zwierzętami. 
5) Zapewniać opiekę weterynaryjną - posiadać dokument potwierdzający stałą 

 współpracę z lekarzem weterynarii. 
6)   Prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych. 

 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr 22/V/2011  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 22 lutego 2011 r. 


