
UCHWAŁA NR XXXIX/305/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta 
Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391/ 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Kościerzyna. 

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

1. posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, 
w tym: 

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać 
zagrożenia dla ich życia, zdrowia, 

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt; 

2. zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną; 

3. posiadać kadrę posiadającą kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami; 

4. posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której przetrzymywane będą wyłapane zwierząta przed 
przewiezieniem ich do schroniska. 

5. posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym odbiór wyłapanych 
zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części, powinien: 

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub 
spalarnia zwłok zwierzęcych; 

2) posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 
działalności, w szczególności: 

a) dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

- środkami technicznymi służącymi do transportu zwierząt, 

- urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych; 

b) dla prowadzenia grzebowiska: 

- środkami technicznymi służącymi do transportu zwłok zwierzęcych, 

- narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych, 

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, z zastrzeżeniem ust. 2; 

c) dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 
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- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych, 

- piecem do spalania zwłok zwierzęcych, 

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 2, 

- środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania albo umową 
gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie 
spalania. 

2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, wówczas 
powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne 
oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 
w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych 
produktów zwierzęcych. 

§ 4. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnieniainnych 
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /j. t. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391/ Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Kościerzyna. 
W związku ze zmianą art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
podjęcie uchwały jest zasadne. 
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