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Godziny urzędowania: 
Poniedziałek: 8.00 – 17.00; Wtorek: 8.00 – 15.00; Środa – Piątek: 7.00 – 15.00  

 

 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY DUSZNIKI W ZAKRESIE: 
OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZETAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, PROWADZENIA GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH 
I ICH CZĘŚCI 

 

 

Wymagane dokumenty:  

Dostarczane przez stronę: 

1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy 

Duszniki w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części wraz z klauzulą informacyjną, 

2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości 

w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne. Składający 

oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia” 

3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących miejsca 

prowadzenia działalności :   

- w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - udokumentowanie faktu 

dysponowania miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu 

przewiezienia ich do schroniska,  

- w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie pozostałych  

działalności, innych niż ochrona przed bezdomnymi zwierzętami  - 

udokumentowanie tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której 

prowadzona będzie działalność, spełniającej wymogi określone w przepisach 

odrębnych, 

- w przypadku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich część oraz spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części – dodatkowo także potwierdzenie faktu 

odgrodzenia i zabezpieczenia terenu prowadzenia działalności przed dostępem 

osób postronnych.  

4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy 

przedsiębiorstwo nie figuruje z jakiegokolwiek powodu w bazie danych CEIDG) 

lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek handlowych), 

potwierdzające zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie1:  

− ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

− prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  

 
1 Szczegółowy wykaz wymagań  związanych z uzyskaniem zezwolenia zawarto w Uchwale Nr LVII/371/22 Rady Gminy Duszniki 

z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Duszniki. 
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− prowadzenia grzebowisk,  

− prowadzenia spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części, 

5. właściwe decyzje powiatowego lekarza weterynarii, tj.: 

- w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – decyzja 

powiatowego lekarza weterynarii nadająca weterynaryjny numer identyfikacyjny, 

- w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, albo 

na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części  – decyzja powiatowego lekarza weterynarii zezwalająca 

na prowadzenie ww. działalności, wydana zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

6. stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351  z późn. zm.) i/lub ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) 

i/lub ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r, poz. 

572 z późn. zm.), 

7. dokumenty (takie jak przykładowo umowy zakupu, wykazy, faktury, atesty, 

certyfikaty, zdjęcia, decyzje, dowody rejestracyjne samochodów) potwierdzające 

spełnienie wymagań w zakresie posiadania środków i uprawnień  potrzebnych 

do wykonywania działalności1, tj: 

- w przypadku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami:  

1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (zgodnie z pkt. 4), 

2) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt lub potwierdzenie 

posiadania aktualnej umowy ze schroniskiem gwarantującą odbiór 

odłowionych zwierząt, a w przypadku braku miejsca w schronisku  

dysponującą miejscem do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych 

zwierząt, 

3) dysponowanie środkiem transportu przystosowanym do przewozu 

zwierząt, 

4) udokumentowanie gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez 

schronisko dla zwierząt, co najmniej przez okres zgłoszonego przez 

przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności, 

5) udokumentowanie gotowości do udzielenia pomocy weterynaryjnej 

wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii, co najmniej przez 

okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu 

prowadzenia działalności, 

6) dysponowanie specjalistycznym sprzętem do chwytania 

i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzające zagrożenia dla 

ich życia i zdrowia, i niezadające im cierpienia, 

7) udokumentowanie gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez 

podmiot zajmujący się ich unieszkodliwianiem, co najmniej przez okres 
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zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia 

działalności, 

8) niezatrudnianie osób, które były karane za przestępstwa i wykroczenia 

przeciwko zwierzętom, zgodnie z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt. 

− w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt: 

1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z pkt. 4), 

2) udokumentowanie gotowości do udzielenia pomocy weterynaryjnej 

wyłapanym zwierzętom przez lekarza weterynarii, co najmniej przez 

okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu 

prowadzenia działalności, 

3) udokumentowanie faktu posiadania umowy z podmiotami uprawnionymi 

do odbioru i przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub prowadzenia 

grzebowisk, albo posiadania uprawnienia do wykonywania tych 

czynności, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę 

zamierzonego czasu prowadzenia działalności, 

4) posiadania kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania 

ze zwierzętami, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług (przy 

czym przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie nie może 

zatrudniać osób, które były karane za przestępstwa i wykroczenia 

przeciwko zwierzętom, zgodnie z  art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt), 

5) dysponowanie sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości 

i jakości dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, 

a w szczególności urządzeniami/sprzętem do przechowywania 

i przygotowywania karmy oraz karmienia zwierząt, a także chłodnią lub 

rządzeniami chłodniczymi do czasowego przechowywania zwłok 

zwierzęcych, 

6) posiadanie zasobów rzeczowych i organizacyjnych umożliwiających 

właściwą opiekę nad zwierzętami, należyte utrzymanie stanu sanitarno-

porządkowego obiektów schroniska, prowadzenie dokumentacji 

schroniska w sposób określony w przepisach odrębnych. 

− w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części: 

1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części (zgodnie z pkt. 

4), 

2) posiadanie urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych 

do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania 

określone w przepisach odrębnych, 

3) posiadanie miejsca do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok 

zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem, 
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4) posiadanie pomieszczenia z urządzeniami chłodniczymi 

do przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części, gdy brak jest 

możliwości natychmiastowej utylizacji, 

5) posiadanie środków transportu i urządzenia przystosowanego 

do przewodu lub przenoszenia oraz czasowego przechowywania zwłok 

zwierzęcych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach 

odrębnych. 

− w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: 

1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (zgodnie z pkt. 4), 

2) posiadanie urządzeń i środków technicznych wykorzystywanych 

do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, spełniające wymagania 

określone w przepisach odrębnych, 

3) posiadanie pomieszczenia z urządzeniami chłodniczymi 

do przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części, gdy brak jest 

możliwości natychmiastowej utylizacji, 

4) posiadanie miejsca do magazynowania odpadów powstających 

w procesie spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 

5) udokumentowanie gotowości do odbioru odpadów powstałych 

w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot, co najmniej przez 

okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu 

prowadzenia działalności, 

6) posiadanie środków transportu oraz urządzenia przystosowanego 

do przewozu lub przenoszenia oraz czasowego przechowywania zwłok 

zwierzęcych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach 

odrębnych. 

8. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

 

Odpowiedzialny Referat: Urząd Gminy Duszniki,  

Referat Ochrony Środowiska 
ul. Sportowa 1,  
Parter, pok. 5a, tel. 61 29 19-122 

 

 
Opłaty:                                     

1. 616,00 zł. – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

na terenie Gminy Duszniki w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schronisk dla  bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa 

udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest 

podmiot zwolniony z opłaty skarbowej 

 

 

Termin i sposób załatwienia: 1 miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z dokumentami lub gdy sprawa jest 

szczególnie skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz 

z dokumentami. 
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Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 

z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 

r., poz. 2000 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 z późn. 

zm.). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.). 

6. Ustawa dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 

z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 1421 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 

Nr 52,  poz. 315). 

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 

poz. 175), 

11. Uchwała Nr LVII/371/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

na terenie Gminy Duszniki. 

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie  

14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Duszniki.  

 

 
Informacje dodatkowe: Brak 


