
UCHWAŁA NR XXXIX/365/09 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
                                                         zwłok zwierzęcych i ich części 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
poz. 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420), art. 7 ust 3−3a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm. w Dz. U.  
z 2005 r., Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464, Dz. U.  
z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2, § 3, § 4 rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5 z 2006 r., poz. 33) Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spa-
larni zwłok zwierzęcych i ich części.  

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:  
1)  posiadać zaplecze techniczno-biurowe,  
2)  posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do odbierania i transportu odpadów ko-

munalnych z pojemników użytkowanych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kąty Wro-
cławskie,  

3)  posiadać przynajmniej jeden pojazd specjalistyczny przystosowany do odbioru gruzu i odpadów ko-
munalnych z kontenerów używanych przez właścicieli nieruchomości,  

4)  posiadać przynajmniej jeden pojazd specjalistyczny do odbioru odpadów niebezpiecznych, wielkoga-
barytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wytwarzanych przez właścicieli nieru-
chomości,  

5)  posiadać przynajmniej jeden pojazd specjalistyczny ze skrzynią ładunkową i hydraulicznym dźwigiem 
samochodowym przystosowany do odbioru odpadów z pojemników przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie,  

6)  posiadać wystarczającą ilość pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, 
tak aby zapewnić przekazanie ich właścicielom nieruchomości w momencie podpisania umowy na 
odbiór odpadów oraz płynną wymianę uszkodzonych lub wyeksploatowanych urządzeń.  

2. Pojazdy wymienione w ust. 1 pkt 2−5 powinny spełniać standardy techniczne określone w pol-
skich normach oraz obowiązujących przepisach prawnych. Ponadto:  
1)  konstrukcja pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów winna uniemożliwiać rozwiewanie  

i gubienie odpadów,  
2)  pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny – za pomocą logo lub nazwy przed-

siębiorcy z czytelnym adresem i numerem telefonu.  

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, powinien:  
1)  zapewnić pracownikom odzież ochrony osobistej z logo lub nazwą przedsiębiorcy,  
2)  posiadać możliwość przechowywania i prowadzenia obsługi pojazdów w sposób określony w in-

strukcji ich eksploatacji,  
3)  posiadać możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzeń przeznaczonych do zbierania odpa-

dów,  
4)  posiadać certyfikat lub deklarację zgodności na eksploatowane pojazdy i urządzenia,  
5)  udokumentować gotowość przyjęcia wszystkich rodzajów odpadów odbieranych od właścicieli nieru-

chomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania od-
padów w instalacjach określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,  

6)  udokumentować posiadane doświadczenie w gospodarce odpadami.  
2. W przypadku przedsiębiorców, których działalność polega na utrzymaniu czystości placów i dróg, 

opróżnianiu koszy ulicznych oraz konserwacji terenów zielonych, odstępuje się od wymogów określo-
nych w § 2 ust. 1 pkt 3−6.  



§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następu-
jące wymagania:  
1)  posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne) o pojemności od 2 m3, z możliwo-

ścią opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości min. 
10 m,  

2)  pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny – za pomocą logo lub nazwy przed-
siębiorcy z czytelnym adresem i numerem telefonu,  

3)  pojazdy wymienione pkt 1 powinny spełniać standardy techniczne określone w polskich normach 
oraz obowiązujących przepisach prawnych,  

4)  posiadać certyfikat lub deklarację zgodności na eksploatowane pojazdy,  
5)  posiadać możliwość przechowywania i prowadzenia obsługi pojazdów w sposób określony w in-

strukcji ich eksploatacji,  
6)  posiadać możliwość mycia i dezynfekcji posiadanych pojazdów asenizacyjnych.  

2. Przedsiębiorca powinien posiadać możliwość korzystania ze stacji zlewnej.  

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:  
1)  przedstawić tytuł prawny do posiadanych środków technicznych,  
2)  posiadane możliwości udokumentować,  
3)  udokumentować prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
przedstawiając zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Krajowe-
go Rejestru Sądowego.  

§ 6. 1. 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 zwie-

rząt, w tym:  
a)  atestowane, niestwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, urządzenia i środki, przy po-

mocy których będą one wyłapywane,  
b)  pojazd przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:  

− odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek, w sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wen-
tylację,  

− zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferyczny-
mi,  

− dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,  
− podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność oraz umożliwiającą utrzyma-

nie higieny,  
2)  zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,  
3)  posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świad-

czenie usług,  
4)  posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do 

schroniska,  
5)  pojazdy przeznaczone do transportu zwierząt powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny 

– za pomocą logo lub nazwy przedsiębiorcy z czytelnym adresem i numerem telefonu.  
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:  

1)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Są-
dowego,  

2)  umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1,  

3)  umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,  
4)  umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości − miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.  

§ 7. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:  
1)  prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdom-

nych zwierząt,  
2)  posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,  
3)  posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016, z później-
szymi zmianami),  

4)  prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,  
5)  posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta 

będą przebywać,  



6)  zapewnić zwierzętom stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną.  
2. Powyższe wymagania powinny być udokumentowane.  
3. Postanowienia § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

§ 8. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wyma-
gania:  
1)  prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części,  
2)  posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,  
3)  posiadać zezwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmia-
nami),  

4)  prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,  
5)  posiadać urządzenia i środki techniczne przeznaczone do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.  

2. Powyższe wymagania powinny być udokumentowane.  
3. Postanowienia § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
 


