
UCHWAŁA NR LXVI/1002/10  

RADY MIASTA MYSŁOWICE  

z dnia 25 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie niektórych usług komunalnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., nr

236, poz. 2008 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. Określ a  s ię  wymagania, jakie powinni spełniać  przedsiębiorcy ubiegając y  s ię  o uzyskanie

zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz

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

części. 

Rozdział 1 

Warunki uzyskania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami.  

§ 2. Przedsiębiorca może uzyskać  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli spełnia następujące warunki: 

§ 3. Przedsiębiorca posiada potencjał  finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej

ewidencji i dokumentacji.  

Rozdział 2 

Warunki uzyskania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części.  

§ 4. Przedsiębiorca może uzyskać  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwierzęcych i ich części, jeżeli

spełnia następujące warunki: 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życ ie po upływie  14 dn i  od dn ia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiada lub dysponuje co najmniej 1 specjalistycznym środkiem transportu przeznaczonym do

transportu zwierząt, 

b) posiada klatki do transportu zwierząt zamontowane w sposób uniemożliwaijąc y  i c h

przesuwanie się podczas transportu, 

2) w zakresie wymagań sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) posiada specjalistyczny sprzęt do czyszczenia i odkażania urządzeń  wykorzystywanych do

chwytania i transportowania wyłapanych zwierząt, 

3) pracownicy powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami przez inspektora bhp

(wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii), 

4) posiada tytuł prawny do miejsca ( terenu ) przetrzymywania wyłapywanych zwierząt lub ma zawartą

umowę ze schroniskiem na odbiór wyłapanych zwierząt, 

1) schronisko dla bezdomnych zwierząt, grzebowisko lub spalarnia powinna być  zlokalizowana

zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność,

3) posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług,

4) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiada lub dysponuje co najmniej jednym pojazdem przeznaczonym do transportu zwierząt,

b) posiada urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,

5) w zakresie wymagań sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) posiada obiekty kubaturowe służące do przebywania zwierząt wyposażone w niezbędne

pomieszczenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania takie jak: izolatki, pomieszczenia

do wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych, do przechowywania karmy, socjalne,

administracyjno – biurowe, chłodnie do przetrzymywania zwłok, 

b) posiada urządzenia i środki neutralizujące na wypadek chorób zakaźnych,

c) zwierzęta przebywające w schronisku powinny być pod stałą opieką weterynaryjną,

6) pracownicy powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami przez inspektora bhp

(wyznaczonego przez powiatowego lekarza weterynarii), 

7) co najmniej 1 pracownik winien posiadać  dyplom ukończenia szkoły weterynaryjnej i jeden

pracownik kurs kierownika schroniska. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Mysłowice  

 

Bernard Pastuszka 
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