
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 649  

Rady Miasta Konina 

z dnia 31 marca 2010 r. 

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

bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Konina 
 

Przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Konina powinien 
w szczególności: 

1. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
stanowiący załącznik nr 1A do niniejszej uchwały. 

2. Posiadać specjalistyczne oraz atestowane urządzenia i środki słuŜące do wyłapywania 
i obezwładniania bezdomnych zwierząt, nie stwarzające zagroŜenia dla Ŝycia oraz 
zdrowia tych zwierząt; 

3. Posiadać środki transportowe spełniające wymagania w zakresie odpowiedniego 
transportu bezdomnych zwierząt, a w szczególności: 

a) spełniać warunki utrzymania odpowiedniej wentylacji, temperatury, przestrzeni 
oraz naturalnej pozycji zwierząt, a takŜe nie powinny powodować uszkodzenia 
ich ciał; 

b) posiadać zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt 
wpływami atmosferycznymi; 

c) posiadać podłogi o odpowiedniej nawierzchni, zapewniającej przyczepność 
kończyn zwierząt oraz umoŜliwiającej utrzymanie higieny; 

4. Środki transportu i urządzenia specjalistyczne powinny być odpowiednio oznakowane 
oraz utrzymywane w naleŜytym stanie technicznym i sanitarnym; 

5. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będą czasowo przetrzymywane 
wyłapane zwierzęta, do czasu przewiezienia ich do schroniska dla zwierząt. 
Nieruchomość taka powinna być wyposaŜona w obiekty budowlane i urządzenia 
przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt, a w szczególności spełniać 
wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, 
techniczne i p. poŜ; 

6. Posiadać umowę lub pisemne zapewnienie o gotowości przyjęcia wyłapanych 
bezdomnych zwierząt przez schronisko dla zwierząt; 

7. Posiadać odpowiednio wykształconą lub przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej 
stałe świadczenie usług; 

8. Zapewnić pomoc lekarsko – weterynaryjną, odpowiednią karmę i stały dostęp do 
wody; 

9. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
10. Prowadzić rejestr wyłapanych zwierząt; 
11. Spełniać inne wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności 

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, 
poz. 1002 ze zm.) oraz ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342). 


