UCHWAŁA NR VI/20/2015
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 4 marca 2015 r.
W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ
PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI
ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH
CZĘŚCI NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada
Gminy Pruszcz Gdański uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Pruszcz Gdański
w zakresie:
1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
3) prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części;
4) prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie gminy Pruszcz Gdański:
1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami;
2) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości wyposażonej w obiekty budowlane
i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt;
3) posiadanie środka transportu przystosowanego do przewozu zwierząt, którego użytkowanie
do celów prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. nr 856 z późn. zm.), a także wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych;
4) posiadanie specjalistycznego sprzętu do chwytania i transportowania zwierząt bezdomnych,
niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającego im cierpienia, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. nr 116,
poz. 753);
5) posiadanie umowy o współpracy z lekarzem weterynarii;
6)

udokumentowanie odbycia przeszkolenia w zakresie
dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

przepisów

weterynaryjnych

7) posiadanie umowy z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt, zapewniającym
odbiór schwytanych zwierząt lub pisemnego oświadczenia podmiotu o gotowości do
przyjęcia wyłapywanych zwierząt od przedsiębiorcy;
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8) posiadanie umowy z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub
pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości przyjęcia zwłok zwierzęcych od
przedsiębiorcy.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania,
o których mowa w ust. 1 odpowiednimi dokumentami.
§ 3. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pruszcz Gdański:
1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt;
2) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na której będzie prowadzone schronisko dla
zwierząt;
3) posiadanie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer
identyfikacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.);
4) posiadanie pozwolenia na użytkowanie obiektu na cele prowadzenia schronisk dla zwierząt,
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz.
1409 z późn. zm);
5) posiadanie środka transportu przystosowanego do przewozu zwierząt, którego użytkowanie
do celów prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. nr 856z późn. zm.), a także wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych;
6) posiadanie specjalistycznego, atestowanego sprzętu do chwytania i transportowania zwierząt
bezdomnych, niestwarzającego zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającego im
cierpienia;
7)

udokumentowanie odbycia przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów
weterynaryjnych w zakresie postępowania ze zwierzętami i przepisów o ochronie zwierząt,

8) posiadanie umowy o współpracy z lekarzem weterynarii;
9) posiadanie umowy z podmiotem zajmującym się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub
posiadanie stosownych uprawnień do wykonywania w/w czynności.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania,
o których mowa w ust. 1 odpowiednimi dokumentami.
§ 4. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pruszcz Gdański:
1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia grzebowisk
zwłok zwierzęcych i ich części;
2) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na której prowadzone będzie grzebowisko
zwłok zwierzęcych i ich części;
3) posiadanie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie
działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.);
4) posiadanie środka transportu przystosowanego do przewozu zwłok zwierzęcych ich części,
dopuszczonego decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, którego użytkowanie do celów
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prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1539 z późn. zm.);
5) posiadanie pozwolenia na użytkowanie obiektu na cele prowadzenia grzebowiska zwłok
zwierzęcych i ich części, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm);
6) posiadanie obiektów i środków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności
w tym:
a) chłodnię do czasowego przetrzymywanie zwłok zwierzęcych,
b) środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych przed ich zagrzebaniem,
c) narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania,
o których mowa w ust. 1 odpowiednimi dokumentami.
§ 5. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pruszcz Gdański:
1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części;
2) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której prowadzona będzie spalarnia zwłok
zwierzęcych i ich części;
3) posiadanie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie
działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.);
4) posiadanie środka transportu przystosowanego do przewozu zwłok zwierzęcych ich części,
dopuszczonego decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, którego użytkowanie do celów
prowadzonej działalności nie będzie naruszać przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1539 z późn. zm.);
5) posiadanie pozwolenia na użytkowanie obiektu na cele prowadzenia działalności w zakresie
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm);
6) posiadanie obiektów i środków technicznych niezbędnych do prowadzenia działalności
w tym:
a) chłodnię do czasowego przetrzymywanie zwłok zwierzęcych,
b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części spełniające wymagania określone
w odrębnych przepisach i znajdujące się pod odpowiednim nadzorem mechanicznym,
dotrzymujące standardów emisyjnych,
c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania.
7) posiadanie umowy na odbiór odpadów pochodzących z procesu spalania z uprawnionym
podmiotem.
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2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia winien poświadczyć wymagania,
o których mowa w ust. 1 odpowiednimi dokumentami. § 6. Wymagania, określone w niniejszej
uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy od spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów
odrębnych. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański. § 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm) Rada Gminy powinna określić w drodze
uchwały 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.
Uwzględniając powyższe, w celu realizacji obowiązku ustawowego, koniecznym jest podjęcie
przez Radę Gminy Pruszcz Gdański stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.
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