
UCHWAŁA NR XLI/328/2014
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie określenia 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 Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2013r. poz. 594) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) oraz po przeprowadzeniu  konsultacji,  
określonych  uchwałą  nr  LI/380/10  Rady  Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września  2010r. w sprawie  
szczegółowego  sposobu  konsultowania z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie  
projektów  aktów  prawa  miejscowego w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,  
na  wniosek  Burmistrza  Miasta  uchwala  się,  co  następuje: 

§ 1. Określa  się  wymagania,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  
zezwolenia  na  prowadzenie  na  terenie  Gminy  Pyskowice  działalności w zakresie: 

1) ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami,  stanowiące  załącznik  nr 1 do  niniejszej  uchwały, 

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  Pyskowice. 

§ 3. Uchwała  zostaje  podana  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie  na  tablicach  ogłoszeń 
w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego 
http://www.bip.pyskowice.pl/ . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady

mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/328/2014 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 26 marca 2014 r. 

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

Pyskowice 

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

1) dysponować  specjalistycznym  sprzętem  przeznaczonym  do  odłowu,  który nie będzie  stwarzał  
zagrożenia  dla  życia i zdrowia  wychwytywanych  zwierząt, a także nie będzie  zadawał  im  cierpienia, 

2) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, zapewniający zwierzętom odpowiednie 
warunki, pozwalający na uniknięcie zranienia ciała i cierpienia oraz zapewniający bezpieczeństwo zwierząt.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/328/2014 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 26 marca 2014 r. 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
powinien: 

1) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie ww. działalność.

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

1) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt, zapewniający zwierzętom  
odpowiednie  warunki,  pozwalający  na  uniknięcie  zranienia  ciała i cierpienia  oraz  zapewniający  
bezpieczeństwo  zwierząt, 

2) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia, 

3) zapewnić  opiekę  weterynaryjną w zakresie  kontroli  stanu  zdrowia, profilaktyki i leczenia, 

4) dysponować  urządzeniami  do  gromadzenia  odchodów  zwierzęcych  oraz odpadów  powstających 
w związku z funkcjonowaniem  schroniska, 

5) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych. W przypadku braku chłodni może 
korzystać z usług innego przedsiębiorcy uprawnionego do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych.

§ 3. Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie działalności w zakresie  
prowadzenia  grzebowisk  zwłok  zwierzęcych i ich  części powinien  dodatkowo posiadać: 

1) chłodnię  do  czasowego  przetrzymywania  zwłok  zwierzęcych i ich  części, 

2) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji, 

3) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich zagrzebaniem, 

4) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 4. Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie działalności w zakresie  
prowadzenia  spalarni  zwłok  zwierzęcych i ich  części powinien  dodatkowo posiadać: 

1) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

2) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, 

3) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania, 

4) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części. 
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