
UCHWAŁA NR XLI/398/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

i ich części na terenie Gminy Wyry. 

 

Na podstawie: art.7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm. ) 

Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

3. Środki transportu, sprzęt samochodowy o których mowa w ust.1 oraz w ust. 2 winny być odpowiednio: 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami,

są to w szczególności: 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzanie działalności w zakresie prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

§ 6. "Uchylić  Uchwałę nr XXXVI/339/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia

wymagań jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry".  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1) posiadać zaplecze technicznobiurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe);

2) posiadać  specjalistyczne ś rodki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów

komunalnych z urządzeń, o których mowa w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, oraz

transportu odpadów komunalnych w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług; 

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie w ilości gwarantującej ciągłość

świadczenia usług; 

4) posiadać środki techniczne umoż liwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów

zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej; 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych

selektywnie. 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe, punkt myjni samochodowej);

2) posiadać sprzęt samochodowy w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia usług, spełniający dodatkowo wymagania

techniczne okreś lone w aktualnych rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) oraz Rady Ministrów w sprawie rodzajów

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

1) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy;

2) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów

komunalnych; 

3) wyposażone w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po załadunku odpadów komunalnych czy

opróżnieniu zbiorników. 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe;

2) dowody rejestracyjne, potwierdzające prawo do dysponowania sprzętem samochodowym;

3) umowa lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych: 

a) zmieszanych przez przedsiębiorcę  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania odpadów; 

b) zebranych selektywnie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie odzysku wysegregowanego z odpadów asortymentu. 

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

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób humanitarny;

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt;

2) posiadać możliwość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

4) dysponować  terenem przystosowanym do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do

schroniska oraz posiadać zapewnienie schroniska o przyjmowaniu wyłapanych zwierząt, jeśli podmiot prowadzący

działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie dysponuje własnym schroniskiem dla zwierząt; 

5) w przypadku gdy podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami dysponuje

własnym schroniskiem dla zwierząt winno ono spełniać wymagania weterynaryjne, a podmiot posiadać  wymagane

przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. 

1) umowa kupna - sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna umowa albo faktura, potwierdzające posiadanie

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) świadectwa ukończenia szkoleń oraz dyplomy ukończenia szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa

w ust. 1 pkt 3; 

4) zapewnienie schroniska odbioru wyłapanych zwierząt lub umowa podpisana ze schroniskiem, w przypadku podmiotu

o którym mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

6) zezwolenie na prowadzenie schroniska wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce

lokalizacji schroniska. 

1) posiadać  tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) posiadać zadaszony obiekt, spełniający wymagania okreś lone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne

zwierzęta będą przebywać; 

4) mieć zapewnioną w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzących schroniska.

1) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust, 1 pkt 1;

2) dokument potwierdzający że miejsce w którym będzie prowadzona działalność spełnia wymagania Prawa budowlanego

wydane przez władze budowlane; 

3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

4) potwierdzenie rejestracji schroniska przez powiatowego lekarza weterynarii.

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

z uzyskanymi zezwoleniami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o otrzymaniu

czystości i porządku w gminach, 

2) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

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

4) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  

 

Andrzej Wyroba 
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UCHWAŁA NR XLI/398/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

i ich części na terenie Gminy Wyry. 

 

Na podstawie: art.7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm. ) 

Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

3. Środki transportu, sprzęt samochodowy o których mowa w ust.1 oraz w ust. 2 winny być odpowiednio: 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami,

są to w szczególności: 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzanie działalności w zakresie prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

§ 6. "Uchylić  Uchwałę nr XXXVI/339/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia

wymagań jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry".  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1) posiadać zaplecze technicznobiurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe);

2) posiadać  specjalistyczne ś rodki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów

komunalnych z urządzeń, o których mowa w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, oraz

transportu odpadów komunalnych w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług; 

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie w ilości gwarantującej ciągłość

świadczenia usług; 

4) posiadać środki techniczne umoż liwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów

zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej; 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych

selektywnie. 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe, punkt myjni samochodowej);

2) posiadać sprzęt samochodowy w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia usług, spełniający dodatkowo wymagania

techniczne okreś lone w aktualnych rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) oraz Rady Ministrów w sprawie rodzajów

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

1) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy;

2) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów

komunalnych; 

3) wyposażone w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po załadunku odpadów komunalnych czy

opróżnieniu zbiorników. 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe;

2) dowody rejestracyjne, potwierdzające prawo do dysponowania sprzętem samochodowym;

3) umowa lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych: 

a) zmieszanych przez przedsiębiorcę  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania odpadów; 

b) zebranych selektywnie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie odzysku wysegregowanego z odpadów asortymentu. 

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

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób humanitarny;

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt;

2) posiadać możliwość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

4) dysponować  terenem przystosowanym do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do

schroniska oraz posiadać zapewnienie schroniska o przyjmowaniu wyłapanych zwierząt, jeśli podmiot prowadzący

działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie dysponuje własnym schroniskiem dla zwierząt; 

5) w przypadku gdy podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami dysponuje

własnym schroniskiem dla zwierząt winno ono spełniać wymagania weterynaryjne, a podmiot posiadać  wymagane

przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. 

1) umowa kupna - sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna umowa albo faktura, potwierdzające posiadanie

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) świadectwa ukończenia szkoleń oraz dyplomy ukończenia szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa

w ust. 1 pkt 3; 

4) zapewnienie schroniska odbioru wyłapanych zwierząt lub umowa podpisana ze schroniskiem, w przypadku podmiotu

o którym mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

6) zezwolenie na prowadzenie schroniska wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce

lokalizacji schroniska. 

1) posiadać  tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) posiadać zadaszony obiekt, spełniający wymagania okreś lone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne

zwierzęta będą przebywać; 

4) mieć zapewnioną w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzących schroniska.

1) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust, 1 pkt 1;

2) dokument potwierdzający że miejsce w którym będzie prowadzona działalność spełnia wymagania Prawa budowlanego

wydane przez władze budowlane; 

3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

4) potwierdzenie rejestracji schroniska przez powiatowego lekarza weterynarii.

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

z uzyskanymi zezwoleniami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o otrzymaniu

czystości i porządku w gminach, 

2) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

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

4) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  
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UCHWAŁA NR XLI/398/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

i ich części na terenie Gminy Wyry. 

 

Na podstawie: art.7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm. ) 

Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

3. Środki transportu, sprzęt samochodowy o których mowa w ust.1 oraz w ust. 2 winny być odpowiednio: 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami,

są to w szczególności: 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzanie działalności w zakresie prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

§ 6. "Uchylić  Uchwałę nr XXXVI/339/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia

wymagań jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry".  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1) posiadać zaplecze technicznobiurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe);

2) posiadać  specjalistyczne ś rodki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów

komunalnych z urządzeń, o których mowa w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, oraz

transportu odpadów komunalnych w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług; 

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie w ilości gwarantującej ciągłość

świadczenia usług; 

4) posiadać środki techniczne umoż liwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów

zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej; 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych

selektywnie. 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe, punkt myjni samochodowej);

2) posiadać sprzęt samochodowy w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia usług, spełniający dodatkowo wymagania

techniczne okreś lone w aktualnych rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) oraz Rady Ministrów w sprawie rodzajów

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

1) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy;

2) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów

komunalnych; 

3) wyposażone w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po załadunku odpadów komunalnych czy

opróżnieniu zbiorników. 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe;

2) dowody rejestracyjne, potwierdzające prawo do dysponowania sprzętem samochodowym;

3) umowa lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych: 

a) zmieszanych przez przedsiębiorcę  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania odpadów; 

b) zebranych selektywnie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie odzysku wysegregowanego z odpadów asortymentu. 

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

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób humanitarny;

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt;

2) posiadać możliwość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

4) dysponować  terenem przystosowanym do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do

schroniska oraz posiadać zapewnienie schroniska o przyjmowaniu wyłapanych zwierząt, jeśli podmiot prowadzący

działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie dysponuje własnym schroniskiem dla zwierząt; 

5) w przypadku gdy podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami dysponuje

własnym schroniskiem dla zwierząt winno ono spełniać wymagania weterynaryjne, a podmiot posiadać  wymagane

przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. 

1) umowa kupna - sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna umowa albo faktura, potwierdzające posiadanie

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) świadectwa ukończenia szkoleń oraz dyplomy ukończenia szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa

w ust. 1 pkt 3; 

4) zapewnienie schroniska odbioru wyłapanych zwierząt lub umowa podpisana ze schroniskiem, w przypadku podmiotu

o którym mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

6) zezwolenie na prowadzenie schroniska wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce

lokalizacji schroniska. 

1) posiadać  tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) posiadać zadaszony obiekt, spełniający wymagania okreś lone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne

zwierzęta będą przebywać; 

4) mieć zapewnioną w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzących schroniska.

1) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust, 1 pkt 1;

2) dokument potwierdzający że miejsce w którym będzie prowadzona działalność spełnia wymagania Prawa budowlanego

wydane przez władze budowlane; 

3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

4) potwierdzenie rejestracji schroniska przez powiatowego lekarza weterynarii.

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

z uzyskanymi zezwoleniami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o otrzymaniu

czystości i porządku w gminach, 

2) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

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

4) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  
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UCHWAŁA NR XLI/398/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

i ich części na terenie Gminy Wyry. 

 

Na podstawie: art.7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm. ) 

Rada Gminy Wyry uchwala: 

§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

3. Środki transportu, sprzęt samochodowy o których mowa w ust.1 oraz w ust. 2 winny być odpowiednio: 

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami,

są to w szczególności: 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzanie działalności w zakresie prowadzenia

schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności: 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.  

§ 6. "Uchylić  Uchwałę nr XXXVI/339/2009 Rady Gminy Wyry z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia

wymagań jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wyry".  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1) posiadać zaplecze technicznobiurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe);

2) posiadać  specjalistyczne ś rodki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów

komunalnych z urządzeń, o których mowa w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, oraz

transportu odpadów komunalnych w ilości gwarantującej ciągłość świadczenia usług; 

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie w ilości gwarantującej ciągłość

świadczenia usług; 

4) posiadać środki techniczne umoż liwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów

zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej; 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych

selektywnie. 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe (np. biuro, garaże, miejsca postojowe, punkt myjni samochodowej);

2) posiadać sprzęt samochodowy w ilości zapewniającej ciągłość świadczenia usług, spełniający dodatkowo wymagania

techniczne okreś lone w aktualnych rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617) oraz Rady Ministrów w sprawie rodzajów

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

1) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy;

2) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów

komunalnych; 

3) wyposażone w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po załadunku odpadów komunalnych czy

opróżnieniu zbiorników. 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe;

2) dowody rejestracyjne, potwierdzające prawo do dysponowania sprzętem samochodowym;

3) umowa lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów komunalnych: 

a) zmieszanych przez przedsiębiorcę  posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania odpadów; 

b) zebranych selektywnie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie odzysku wysegregowanego z odpadów asortymentu. 

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

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób humanitarny;

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt;

2) posiadać możliwość zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

3) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

4) dysponować  terenem przystosowanym do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do

schroniska oraz posiadać zapewnienie schroniska o przyjmowaniu wyłapanych zwierząt, jeśli podmiot prowadzący

działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie dysponuje własnym schroniskiem dla zwierząt; 

5) w przypadku gdy podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami dysponuje

własnym schroniskiem dla zwierząt winno ono spełniać wymagania weterynaryjne, a podmiot posiadać  wymagane

przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. 

1) umowa kupna - sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna umowa albo faktura, potwierdzające posiadanie

środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) świadectwa ukończenia szkoleń oraz dyplomy ukończenia szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa

w ust. 1 pkt 3; 

4) zapewnienie schroniska odbioru wyłapanych zwierząt lub umowa podpisana ze schroniskiem, w przypadku podmiotu

o którym mowa w ust. 1 pkt 4; 

5) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

6) zezwolenie na prowadzenie schroniska wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce

lokalizacji schroniska. 

1) posiadać  tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać pozwolenia na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane;

3) posiadać zadaszony obiekt, spełniający wymagania okreś lone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne

zwierzęta będą przebywać; 

4) mieć zapewnioną w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną;

5) spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzących schroniska.

1) tytuł prawny do terenu, o którym mowa w ust, 1 pkt 1;

2) dokument potwierdzający że miejsce w którym będzie prowadzona działalność spełnia wymagania Prawa budowlanego

wydane przez władze budowlane; 

3) umowa o współpracy z lekarzem weterynarii;

4) potwierdzenie rejestracji schroniska przez powiatowego lekarza weterynarii.

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami, zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego oraz

z uzyskanymi zezwoleniami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o otrzymaniu

czystości i porządku w gminach, 

2) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

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

4) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  

 

Andrzej Wyroba 
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