
UCHWAŁA NR XLIV/806/09  

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.

zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§   1 .  Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie: 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełnienia innych wymagań

wynikających z odrębnych przepisów prawa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

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

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej 

Agnieszka Pasternak 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA: 

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

ORAZ PROWADZENIE GRZEBOWISK LUB SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZEŚCI.  

R o z d z i ał  1  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do: 

R o z d z i ał  2  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

R o z d z i ał  3  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

R o z d z i ał  4  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLIV/806/09

Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej

z dnia 2 grudnia 2009 r.

1) Złożenia wniosku zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2, 2a oraz 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008. z późn. zm.) 

2) Zawierania umów z właścicielem nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wystawiania każdorazowo dowodów świadczenia tychże

usług. 

3) Wywozu odpadów komunalnych według opracowanego przez przedsiębiorcę  i uzgodnionego z właścicielami

nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów z zachowaniem częstotliwości wywozu odpadów, zgodnie

z zapisami uchwały nr XXX/585/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

4) Przekazywania odpadów, które zostały wytworzone na terenie gminy Dąbrowa Górnicza do Miejskiego Zakładu

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej ul. Główna 144A lub na Składowisko

Odpadów Komunalnych Lipówka I w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 4, w którym zostaną poddane odzyskowi,

przekazane do kompostowania lub unieszkodliwione poprzez składowanie. 

5) Posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i sprzętu specjalistycznego: 

a) pojazdów do odbierania odpadów o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc

ładowania oraz trasy przejazdu, spełniających wymogi przepisów prawa, 

b) pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny spełniać

wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny

dodatkowo posiadać  wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer

telefonu), 

d) innych urządzeń  i sprzętu specjalistycznego (np. do mycia pojemników/kontenerów, samochody i maszyny

specjalne), 

e) dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania i utrzymania w czystości posiadanych pojazdów, pojemników

i innego sprzętu w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i prawa budowlanego. Lokalizacja zaplecza

winna być  zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub decyzją  o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu. 

f) w przypadku braku zaplecza przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić  umowę  na świadczenie w/w usług

przez podmiot spełniający powyższe wymagania na wnioskowany okres prowadzenia działalności. 

6) Dysponowania zorganizowanym miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do odbierania odpadów

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Garażowanie nie może

stwarzać  uciążliwości dla mieszkańców posesji sąsiadujących. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko

nie może wykraczać  poza teren do którego prowadzący bazę dysponuje tytułem prawnym. Garażowanie i obsługa

samochodów nie może odbywać się na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkalne. 

7) Posiadania pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z uwzględnieniem

następującej kolorystyki: 

a) zielony – szkło,

b) żółty – tworzywa sztuczne,

c) niebieski – makulatura,

d) czarny – bioodpady.

8) Pojemniki winny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu),

9) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

powinien zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte

zostały rozsypane odpady. 

10) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług. 

11) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zobowiązany jest do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. 

12) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również  do odbierania wszystkich selektywnie

zebranych rodzajów odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. 

13) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie

każdego miesiąca sporządzić  i przekazać  do Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu - wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł  umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi

w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię  i nazwisko lub nazwę  oraz

adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

14) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania

prezydentowi miasta informacji dotyczącej: 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych

z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

15) Prowadzenia zbioru umów, dowodów świadczenia usług oraz dowodów dostarczenia odpadów do zakładów

odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub stacji zlewnych. 

16) Udostępnienia prowadzonej dokumentacji upoważnionym organom kontroli w tym organowi wydającemu

zezwolenie. 

17) Złożenia oryginału wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w pkt. 41 i 42 części III załącznika do ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może być  wydane na

wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać  aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej

(wypis z rejestru sądowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej). 

3) Przedsiębiorca prowadzący działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczący usługi przewozu

zwierząt własnymi środkami transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do: 

a) wykonania działalności siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania których posiada tytuł

prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

b) wykonania usług zgodnie z wymogami standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie

obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych, 

c) posiadania urządzeń  i środków służących do wyłapywania, które nie będą powodować  zagrożenia dla zdrowia

i życia zwierząt, 

d) dowiezienia zwierząt rannych i chorych do wskazanej lecznicy weterynaryjnej,

e) transportu nie stwarzającego uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

4) Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z wykonywanej działalności, w tym:

a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje,

b) dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska,

c) dokumentacji księgowej.

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców może być wydane na wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać: 

a) teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt ogrodzony i utwardzony,

b) obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt, które powinny spełniać  wszystkie obowiązujące

w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne. 

3) Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań  weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r Nr 158 poz 1657). 

4) Schronisko dla zwierząt powinno być  zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 150 m od siedzib ludzkich

oraz innych obiektów, określonych w cyt. rozporządzeniu. 

5) W schronisku dla zwierząt wyodrębnione winny być pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

c) utrzymywanie zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic z oseskami, młodych oddzielonych od

matek, 

d) przechowywania produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych,

e) przechowywania karmy,

f) przechowywania środków dezynfekcyjnych,

g) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentów,

h) celów socjalnych.

6) W schronisku dla zwierząt winno znajdować się ponadto: 

a) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy przeznaczone na kwarantannę,

b) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska,

c) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

7) Schronisko powinno być  wyposażone w piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok

w przypadku przekazania ich do zakładu utylizacyjnego. 

8) Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami.

9) Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksy wykonuje się: 

a) z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt,

b) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

10) W pomieszczeniach lub boksach zapewnić  należy zwierzętom swobodne poruszanie się,  legowisko oraz stały

dostęp do wody zdatnej do picia. 

11) W schroniskach zapewnia się  wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację  zachowań  właściwych dla

przebywających w nich gatunków zwierząt. 

12) Podmiot prowadzący schronisko winien prowadzić  wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który musi

zawierać: 

a) opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,

b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,

c) dane dotyczące kwarantanny,

d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,

f) datę śmierci z podaniem przyczyny.

13) Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę  weterynaryjną

w szczególności w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia,

b) profilaktyki i leczenia,

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) psy i koty powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

14) Pracownicy schroniska powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie

zwierząt. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien

posiadać  tytuł  prawny do dysponowania nieruchomością,  wyposażoną  w obiekty budowlane i środki techniczne

(pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania

przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska. 

2) Przedsięwzięcie powinno być  zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
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UCHWAŁA NR XLIV/806/09  

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.

zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§   1 .  Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie: 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełnienia innych wymagań

wynikających z odrębnych przepisów prawa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

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

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej 

Agnieszka Pasternak 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA: 

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

ORAZ PROWADZENIE GRZEBOWISK LUB SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZEŚCI.  

R o z d z i ał  1  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do: 

R o z d z i ał  2  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

R o z d z i ał  3  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

R o z d z i ał  4  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLIV/806/09

Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej

z dnia 2 grudnia 2009 r.

1) Złożenia wniosku zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2, 2a oraz 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008. z późn. zm.) 

2) Zawierania umów z właścicielem nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wystawiania każdorazowo dowodów świadczenia tychże

usług. 

3) Wywozu odpadów komunalnych według opracowanego przez przedsiębiorcę  i uzgodnionego z właścicielami

nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów z zachowaniem częstotliwości wywozu odpadów, zgodnie

z zapisami uchwały nr XXX/585/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

4) Przekazywania odpadów, które zostały wytworzone na terenie gminy Dąbrowa Górnicza do Miejskiego Zakładu

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej ul. Główna 144A lub na Składowisko

Odpadów Komunalnych Lipówka I w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 4, w którym zostaną poddane odzyskowi,

przekazane do kompostowania lub unieszkodliwione poprzez składowanie. 

5) Posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i sprzętu specjalistycznego: 

a) pojazdów do odbierania odpadów o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc

ładowania oraz trasy przejazdu, spełniających wymogi przepisów prawa, 

b) pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny spełniać

wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny

dodatkowo posiadać  wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer

telefonu), 

d) innych urządzeń  i sprzętu specjalistycznego (np. do mycia pojemników/kontenerów, samochody i maszyny

specjalne), 

e) dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania i utrzymania w czystości posiadanych pojazdów, pojemników

i innego sprzętu w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i prawa budowlanego. Lokalizacja zaplecza

winna być  zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub decyzją  o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu. 

f) w przypadku braku zaplecza przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić  umowę  na świadczenie w/w usług

przez podmiot spełniający powyższe wymagania na wnioskowany okres prowadzenia działalności. 

6) Dysponowania zorganizowanym miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do odbierania odpadów

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Garażowanie nie może

stwarzać  uciążliwości dla mieszkańców posesji sąsiadujących. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko

nie może wykraczać  poza teren do którego prowadzący bazę dysponuje tytułem prawnym. Garażowanie i obsługa

samochodów nie może odbywać się na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkalne. 

7) Posiadania pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z uwzględnieniem

następującej kolorystyki: 

a) zielony – szkło,

b) żółty – tworzywa sztuczne,

c) niebieski – makulatura,

d) czarny – bioodpady.

8) Pojemniki winny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu),

9) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

powinien zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte

zostały rozsypane odpady. 

10) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług. 

11) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zobowiązany jest do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. 

12) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również  do odbierania wszystkich selektywnie

zebranych rodzajów odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. 

13) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie

każdego miesiąca sporządzić  i przekazać  do Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu - wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł  umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi

w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię  i nazwisko lub nazwę  oraz

adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

14) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania

prezydentowi miasta informacji dotyczącej: 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych

z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

15) Prowadzenia zbioru umów, dowodów świadczenia usług oraz dowodów dostarczenia odpadów do zakładów

odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub stacji zlewnych. 

16) Udostępnienia prowadzonej dokumentacji upoważnionym organom kontroli w tym organowi wydającemu

zezwolenie. 

17) Złożenia oryginału wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w pkt. 41 i 42 części III załącznika do ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może być  wydane na

wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać  aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej

(wypis z rejestru sądowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej). 

3) Przedsiębiorca prowadzący działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczący usługi przewozu

zwierząt własnymi środkami transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do: 

a) wykonania działalności siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania których posiada tytuł

prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

b) wykonania usług zgodnie z wymogami standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie

obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych, 

c) posiadania urządzeń  i środków służących do wyłapywania, które nie będą powodować  zagrożenia dla zdrowia

i życia zwierząt, 

d) dowiezienia zwierząt rannych i chorych do wskazanej lecznicy weterynaryjnej,

e) transportu nie stwarzającego uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

4) Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z wykonywanej działalności, w tym:

a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje,

b) dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska,

c) dokumentacji księgowej.

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców może być wydane na wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać: 

a) teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt ogrodzony i utwardzony,

b) obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt, które powinny spełniać  wszystkie obowiązujące

w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne. 

3) Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań  weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r Nr 158 poz 1657). 

4) Schronisko dla zwierząt powinno być  zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 150 m od siedzib ludzkich

oraz innych obiektów, określonych w cyt. rozporządzeniu. 

5) W schronisku dla zwierząt wyodrębnione winny być pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

c) utrzymywanie zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic z oseskami, młodych oddzielonych od

matek, 

d) przechowywania produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych,

e) przechowywania karmy,

f) przechowywania środków dezynfekcyjnych,

g) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentów,

h) celów socjalnych.

6) W schronisku dla zwierząt winno znajdować się ponadto: 

a) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy przeznaczone na kwarantannę,

b) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska,

c) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

7) Schronisko powinno być  wyposażone w piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok

w przypadku przekazania ich do zakładu utylizacyjnego. 

8) Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami.

9) Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksy wykonuje się: 

a) z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt,

b) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

10) W pomieszczeniach lub boksach zapewnić  należy zwierzętom swobodne poruszanie się,  legowisko oraz stały

dostęp do wody zdatnej do picia. 

11) W schroniskach zapewnia się  wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację  zachowań  właściwych dla

przebywających w nich gatunków zwierząt. 

12) Podmiot prowadzący schronisko winien prowadzić  wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który musi

zawierać: 

a) opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,

b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,

c) dane dotyczące kwarantanny,

d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,

f) datę śmierci z podaniem przyczyny.

13) Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę  weterynaryjną

w szczególności w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia,

b) profilaktyki i leczenia,

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) psy i koty powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

14) Pracownicy schroniska powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie

zwierząt. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien

posiadać  tytuł  prawny do dysponowania nieruchomością,  wyposażoną  w obiekty budowlane i środki techniczne

(pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania

przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska. 

2) Przedsięwzięcie powinno być  zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
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UCHWAŁA NR XLIV/806/09  

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.

zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§   1 .  Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie: 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełnienia innych wymagań

wynikających z odrębnych przepisów prawa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

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

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej 

Agnieszka Pasternak 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA: 

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

ORAZ PROWADZENIE GRZEBOWISK LUB SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZEŚCI.  

R o z d z i ał  1  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do: 

R o z d z i ał  2  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

R o z d z i ał  3  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

R o z d z i ał  4  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLIV/806/09

Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej

z dnia 2 grudnia 2009 r.

1) Złożenia wniosku zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2, 2a oraz 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008. z późn. zm.) 

2) Zawierania umów z właścicielem nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wystawiania każdorazowo dowodów świadczenia tychże

usług. 

3) Wywozu odpadów komunalnych według opracowanego przez przedsiębiorcę  i uzgodnionego z właścicielami

nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów z zachowaniem częstotliwości wywozu odpadów, zgodnie

z zapisami uchwały nr XXX/585/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

4) Przekazywania odpadów, które zostały wytworzone na terenie gminy Dąbrowa Górnicza do Miejskiego Zakładu

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej ul. Główna 144A lub na Składowisko

Odpadów Komunalnych Lipówka I w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 4, w którym zostaną poddane odzyskowi,

przekazane do kompostowania lub unieszkodliwione poprzez składowanie. 

5) Posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i sprzętu specjalistycznego: 

a) pojazdów do odbierania odpadów o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc

ładowania oraz trasy przejazdu, spełniających wymogi przepisów prawa, 

b) pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny spełniać

wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny

dodatkowo posiadać  wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer

telefonu), 

d) innych urządzeń  i sprzętu specjalistycznego (np. do mycia pojemników/kontenerów, samochody i maszyny

specjalne), 

e) dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania i utrzymania w czystości posiadanych pojazdów, pojemników

i innego sprzętu w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i prawa budowlanego. Lokalizacja zaplecza

winna być  zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub decyzją  o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu. 

f) w przypadku braku zaplecza przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić  umowę  na świadczenie w/w usług

przez podmiot spełniający powyższe wymagania na wnioskowany okres prowadzenia działalności. 

6) Dysponowania zorganizowanym miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do odbierania odpadów

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Garażowanie nie może

stwarzać  uciążliwości dla mieszkańców posesji sąsiadujących. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko

nie może wykraczać  poza teren do którego prowadzący bazę dysponuje tytułem prawnym. Garażowanie i obsługa

samochodów nie może odbywać się na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkalne. 

7) Posiadania pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z uwzględnieniem

następującej kolorystyki: 

a) zielony – szkło,

b) żółty – tworzywa sztuczne,

c) niebieski – makulatura,

d) czarny – bioodpady.

8) Pojemniki winny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu),

9) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

powinien zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte

zostały rozsypane odpady. 

10) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług. 

11) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zobowiązany jest do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. 

12) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również  do odbierania wszystkich selektywnie

zebranych rodzajów odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. 

13) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie

każdego miesiąca sporządzić  i przekazać  do Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu - wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł  umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi

w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię  i nazwisko lub nazwę  oraz

adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

14) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania

prezydentowi miasta informacji dotyczącej: 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych

z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

15) Prowadzenia zbioru umów, dowodów świadczenia usług oraz dowodów dostarczenia odpadów do zakładów

odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub stacji zlewnych. 

16) Udostępnienia prowadzonej dokumentacji upoważnionym organom kontroli w tym organowi wydającemu

zezwolenie. 

17) Złożenia oryginału wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w pkt. 41 i 42 części III załącznika do ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może być  wydane na

wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać  aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej

(wypis z rejestru sądowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej). 

3) Przedsiębiorca prowadzący działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczący usługi przewozu

zwierząt własnymi środkami transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do: 

a) wykonania działalności siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania których posiada tytuł

prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

b) wykonania usług zgodnie z wymogami standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie

obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych, 

c) posiadania urządzeń  i środków służących do wyłapywania, które nie będą powodować  zagrożenia dla zdrowia

i życia zwierząt, 

d) dowiezienia zwierząt rannych i chorych do wskazanej lecznicy weterynaryjnej,

e) transportu nie stwarzającego uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

4) Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z wykonywanej działalności, w tym:

a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje,

b) dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska,

c) dokumentacji księgowej.

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców może być wydane na wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać: 

a) teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt ogrodzony i utwardzony,

b) obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt, które powinny spełniać  wszystkie obowiązujące

w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne. 

3) Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań  weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r Nr 158 poz 1657). 

4) Schronisko dla zwierząt powinno być  zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 150 m od siedzib ludzkich

oraz innych obiektów, określonych w cyt. rozporządzeniu. 

5) W schronisku dla zwierząt wyodrębnione winny być pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

c) utrzymywanie zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic z oseskami, młodych oddzielonych od

matek, 

d) przechowywania produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych,

e) przechowywania karmy,

f) przechowywania środków dezynfekcyjnych,

g) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentów,

h) celów socjalnych.

6) W schronisku dla zwierząt winno znajdować się ponadto: 

a) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy przeznaczone na kwarantannę,

b) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska,

c) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

7) Schronisko powinno być  wyposażone w piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok

w przypadku przekazania ich do zakładu utylizacyjnego. 

8) Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami.

9) Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksy wykonuje się: 

a) z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt,

b) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

10) W pomieszczeniach lub boksach zapewnić  należy zwierzętom swobodne poruszanie się,  legowisko oraz stały

dostęp do wody zdatnej do picia. 

11) W schroniskach zapewnia się  wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację  zachowań  właściwych dla

przebywających w nich gatunków zwierząt. 

12) Podmiot prowadzący schronisko winien prowadzić  wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który musi

zawierać: 

a) opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,

b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,

c) dane dotyczące kwarantanny,

d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,

f) datę śmierci z podaniem przyczyny.

13) Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę  weterynaryjną

w szczególności w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia,

b) profilaktyki i leczenia,

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) psy i koty powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

14) Pracownicy schroniska powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie

zwierząt. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien

posiadać  tytuł  prawny do dysponowania nieruchomością,  wyposażoną  w obiekty budowlane i środki techniczne

(pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania

przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska. 

2) Przedsięwzięcie powinno być  zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
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UCHWAŁA NR XLIV/806/09  

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.

zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§   1 .  Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie: 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełnienia innych wymagań

wynikających z odrębnych przepisów prawa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

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

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej 

Agnieszka Pasternak 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA: 

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

ORAZ PROWADZENIE GRZEBOWISK LUB SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZEŚCI.  

R o z d z i ał  1  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do: 

R o z d z i ał  2  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

R o z d z i ał  3  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

R o z d z i ał  4  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLIV/806/09

Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej

z dnia 2 grudnia 2009 r.

1) Złożenia wniosku zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2, 2a oraz 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008. z późn. zm.) 

2) Zawierania umów z właścicielem nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wystawiania każdorazowo dowodów świadczenia tychże

usług. 

3) Wywozu odpadów komunalnych według opracowanego przez przedsiębiorcę  i uzgodnionego z właścicielami

nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów z zachowaniem częstotliwości wywozu odpadów, zgodnie

z zapisami uchwały nr XXX/585/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

4) Przekazywania odpadów, które zostały wytworzone na terenie gminy Dąbrowa Górnicza do Miejskiego Zakładu

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej ul. Główna 144A lub na Składowisko

Odpadów Komunalnych Lipówka I w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 4, w którym zostaną poddane odzyskowi,

przekazane do kompostowania lub unieszkodliwione poprzez składowanie. 

5) Posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i sprzętu specjalistycznego: 

a) pojazdów do odbierania odpadów o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc

ładowania oraz trasy przejazdu, spełniających wymogi przepisów prawa, 

b) pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny spełniać

wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny

dodatkowo posiadać  wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer

telefonu), 

d) innych urządzeń  i sprzętu specjalistycznego (np. do mycia pojemników/kontenerów, samochody i maszyny

specjalne), 

e) dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania i utrzymania w czystości posiadanych pojazdów, pojemników

i innego sprzętu w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i prawa budowlanego. Lokalizacja zaplecza

winna być  zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub decyzją  o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu. 

f) w przypadku braku zaplecza przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić  umowę  na świadczenie w/w usług

przez podmiot spełniający powyższe wymagania na wnioskowany okres prowadzenia działalności. 

6) Dysponowania zorganizowanym miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do odbierania odpadów

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Garażowanie nie może

stwarzać  uciążliwości dla mieszkańców posesji sąsiadujących. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko

nie może wykraczać  poza teren do którego prowadzący bazę dysponuje tytułem prawnym. Garażowanie i obsługa

samochodów nie może odbywać się na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkalne. 

7) Posiadania pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z uwzględnieniem

następującej kolorystyki: 

a) zielony – szkło,

b) żółty – tworzywa sztuczne,

c) niebieski – makulatura,

d) czarny – bioodpady.

8) Pojemniki winny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu),

9) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

powinien zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte

zostały rozsypane odpady. 

10) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług. 

11) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zobowiązany jest do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. 

12) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również  do odbierania wszystkich selektywnie

zebranych rodzajów odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. 

13) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie

każdego miesiąca sporządzić  i przekazać  do Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu - wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł  umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi

w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię  i nazwisko lub nazwę  oraz

adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

14) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania

prezydentowi miasta informacji dotyczącej: 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych

z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

15) Prowadzenia zbioru umów, dowodów świadczenia usług oraz dowodów dostarczenia odpadów do zakładów

odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub stacji zlewnych. 

16) Udostępnienia prowadzonej dokumentacji upoważnionym organom kontroli w tym organowi wydającemu

zezwolenie. 

17) Złożenia oryginału wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w pkt. 41 i 42 części III załącznika do ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może być  wydane na

wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać  aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej

(wypis z rejestru sądowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej). 

3) Przedsiębiorca prowadzący działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczący usługi przewozu

zwierząt własnymi środkami transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do: 

a) wykonania działalności siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania których posiada tytuł

prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

b) wykonania usług zgodnie z wymogami standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie

obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych, 

c) posiadania urządzeń  i środków służących do wyłapywania, które nie będą powodować  zagrożenia dla zdrowia

i życia zwierząt, 

d) dowiezienia zwierząt rannych i chorych do wskazanej lecznicy weterynaryjnej,

e) transportu nie stwarzającego uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

4) Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z wykonywanej działalności, w tym:

a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje,

b) dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska,

c) dokumentacji księgowej.

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców może być wydane na wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać: 

a) teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt ogrodzony i utwardzony,

b) obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt, które powinny spełniać  wszystkie obowiązujące

w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne. 

3) Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań  weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r Nr 158 poz 1657). 

4) Schronisko dla zwierząt powinno być  zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 150 m od siedzib ludzkich

oraz innych obiektów, określonych w cyt. rozporządzeniu. 

5) W schronisku dla zwierząt wyodrębnione winny być pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

c) utrzymywanie zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic z oseskami, młodych oddzielonych od

matek, 

d) przechowywania produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych,

e) przechowywania karmy,

f) przechowywania środków dezynfekcyjnych,

g) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentów,

h) celów socjalnych.

6) W schronisku dla zwierząt winno znajdować się ponadto: 

a) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy przeznaczone na kwarantannę,

b) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska,

c) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

7) Schronisko powinno być  wyposażone w piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok

w przypadku przekazania ich do zakładu utylizacyjnego. 

8) Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami.

9) Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksy wykonuje się: 

a) z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt,

b) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

10) W pomieszczeniach lub boksach zapewnić  należy zwierzętom swobodne poruszanie się,  legowisko oraz stały

dostęp do wody zdatnej do picia. 

11) W schroniskach zapewnia się  wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację  zachowań  właściwych dla

przebywających w nich gatunków zwierząt. 

12) Podmiot prowadzący schronisko winien prowadzić  wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który musi

zawierać: 

a) opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,

b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,

c) dane dotyczące kwarantanny,

d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,

f) datę śmierci z podaniem przyczyny.

13) Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę  weterynaryjną

w szczególności w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia,

b) profilaktyki i leczenia,

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) psy i koty powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

14) Pracownicy schroniska powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie

zwierząt. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien

posiadać  tytuł  prawny do dysponowania nieruchomością,  wyposażoną  w obiekty budowlane i środki techniczne

(pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania

przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska. 

2) Przedsięwzięcie powinno być  zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
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UCHWAŁA NR XLIV/806/09  

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.

zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§   1 .  Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie: 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełnienia innych wymagań

wynikających z odrębnych przepisów prawa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

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

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej 

Agnieszka Pasternak 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA: 

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

ORAZ PROWADZENIE GRZEBOWISK LUB SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZEŚCI.  

R o z d z i ał  1  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do: 

R o z d z i ał  2  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

R o z d z i ał  3  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

R o z d z i ał  4  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLIV/806/09

Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej

z dnia 2 grudnia 2009 r.

1) Złożenia wniosku zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2, 2a oraz 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008. z późn. zm.) 

2) Zawierania umów z właścicielem nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wystawiania każdorazowo dowodów świadczenia tychże

usług. 

3) Wywozu odpadów komunalnych według opracowanego przez przedsiębiorcę  i uzgodnionego z właścicielami

nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów z zachowaniem częstotliwości wywozu odpadów, zgodnie

z zapisami uchwały nr XXX/585/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

4) Przekazywania odpadów, które zostały wytworzone na terenie gminy Dąbrowa Górnicza do Miejskiego Zakładu

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej ul. Główna 144A lub na Składowisko

Odpadów Komunalnych Lipówka I w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 4, w którym zostaną poddane odzyskowi,

przekazane do kompostowania lub unieszkodliwione poprzez składowanie. 

5) Posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i sprzętu specjalistycznego: 

a) pojazdów do odbierania odpadów o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc

ładowania oraz trasy przejazdu, spełniających wymogi przepisów prawa, 

b) pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny spełniać

wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny

dodatkowo posiadać  wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer

telefonu), 

d) innych urządzeń  i sprzętu specjalistycznego (np. do mycia pojemników/kontenerów, samochody i maszyny

specjalne), 

e) dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania i utrzymania w czystości posiadanych pojazdów, pojemników

i innego sprzętu w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i prawa budowlanego. Lokalizacja zaplecza

winna być  zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub decyzją  o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu. 

f) w przypadku braku zaplecza przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić  umowę  na świadczenie w/w usług

przez podmiot spełniający powyższe wymagania na wnioskowany okres prowadzenia działalności. 

6) Dysponowania zorganizowanym miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do odbierania odpadów

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Garażowanie nie może

stwarzać  uciążliwości dla mieszkańców posesji sąsiadujących. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko

nie może wykraczać  poza teren do którego prowadzący bazę dysponuje tytułem prawnym. Garażowanie i obsługa

samochodów nie może odbywać się na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkalne. 

7) Posiadania pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z uwzględnieniem

następującej kolorystyki: 

a) zielony – szkło,

b) żółty – tworzywa sztuczne,

c) niebieski – makulatura,

d) czarny – bioodpady.

8) Pojemniki winny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu),

9) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

powinien zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte

zostały rozsypane odpady. 

10) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług. 

11) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zobowiązany jest do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. 

12) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również  do odbierania wszystkich selektywnie

zebranych rodzajów odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. 

13) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie

każdego miesiąca sporządzić  i przekazać  do Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu - wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł  umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi

w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię  i nazwisko lub nazwę  oraz

adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

14) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania

prezydentowi miasta informacji dotyczącej: 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych

z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

15) Prowadzenia zbioru umów, dowodów świadczenia usług oraz dowodów dostarczenia odpadów do zakładów

odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub stacji zlewnych. 

16) Udostępnienia prowadzonej dokumentacji upoważnionym organom kontroli w tym organowi wydającemu

zezwolenie. 

17) Złożenia oryginału wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w pkt. 41 i 42 części III załącznika do ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może być  wydane na

wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać  aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej

(wypis z rejestru sądowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej). 

3) Przedsiębiorca prowadzący działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczący usługi przewozu

zwierząt własnymi środkami transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do: 

a) wykonania działalności siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania których posiada tytuł

prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

b) wykonania usług zgodnie z wymogami standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie

obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych, 

c) posiadania urządzeń  i środków służących do wyłapywania, które nie będą powodować  zagrożenia dla zdrowia

i życia zwierząt, 

d) dowiezienia zwierząt rannych i chorych do wskazanej lecznicy weterynaryjnej,

e) transportu nie stwarzającego uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

4) Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z wykonywanej działalności, w tym:

a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje,

b) dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska,

c) dokumentacji księgowej.

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców może być wydane na wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać: 

a) teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt ogrodzony i utwardzony,

b) obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt, które powinny spełniać  wszystkie obowiązujące

w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne. 

3) Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań  weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r Nr 158 poz 1657). 

4) Schronisko dla zwierząt powinno być  zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 150 m od siedzib ludzkich

oraz innych obiektów, określonych w cyt. rozporządzeniu. 

5) W schronisku dla zwierząt wyodrębnione winny być pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

c) utrzymywanie zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic z oseskami, młodych oddzielonych od

matek, 

d) przechowywania produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych,

e) przechowywania karmy,

f) przechowywania środków dezynfekcyjnych,

g) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentów,

h) celów socjalnych.

6) W schronisku dla zwierząt winno znajdować się ponadto: 

a) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy przeznaczone na kwarantannę,

b) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska,

c) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

7) Schronisko powinno być  wyposażone w piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok

w przypadku przekazania ich do zakładu utylizacyjnego. 

8) Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami.

9) Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksy wykonuje się: 

a) z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt,

b) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

10) W pomieszczeniach lub boksach zapewnić  należy zwierzętom swobodne poruszanie się,  legowisko oraz stały

dostęp do wody zdatnej do picia. 

11) W schroniskach zapewnia się  wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację  zachowań  właściwych dla

przebywających w nich gatunków zwierząt. 

12) Podmiot prowadzący schronisko winien prowadzić  wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który musi

zawierać: 

a) opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,

b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,

c) dane dotyczące kwarantanny,

d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,

f) datę śmierci z podaniem przyczyny.

13) Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę  weterynaryjną

w szczególności w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia,

b) profilaktyki i leczenia,

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) psy i koty powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

14) Pracownicy schroniska powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie

zwierząt. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien

posiadać  tytuł  prawny do dysponowania nieruchomością,  wyposażoną  w obiekty budowlane i środki techniczne

(pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania

przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska. 

2) Przedsięwzięcie powinno być  zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
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UCHWAŁA NR XLIV/806/09  

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn.

zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§   1 .  Ustalić  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się  o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności

w zakresie: 

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązków spełnienia innych wymagań

wynikających z odrębnych przepisów prawa.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

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

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Górniczej 

Agnieszka Pasternak 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA: 

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 

ORAZ PROWADZENIE GRZEBOWISK LUB SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZEŚCI.  

R o z d z i ał  1  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do: 

R o z d z i ał  2  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

R o z d z i ał  3  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

R o z d z i ał  4  

Wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części. 

Załącznik do Uchwały Nr 

XLIV/806/09

Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej

z dnia 2 grudnia 2009 r.

1) Złożenia wniosku zgodnie z art.8 ust.1, 1a, 2, 2a oraz 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 236 poz. 2008. z późn. zm.) 

2) Zawierania umów z właścicielem nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wystawiania każdorazowo dowodów świadczenia tychże

usług. 

3) Wywozu odpadów komunalnych według opracowanego przez przedsiębiorcę  i uzgodnionego z właścicielami

nieruchomości harmonogramu wywozu odpadów z zachowaniem częstotliwości wywozu odpadów, zgodnie

z zapisami uchwały nr XXX/585/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza. 

4) Przekazywania odpadów, które zostały wytworzone na terenie gminy Dąbrowa Górnicza do Miejskiego Zakładu

Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II w Dąbrowie Górniczej ul. Główna 144A lub na Składowisko

Odpadów Komunalnych Lipówka I w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 4, w którym zostaną poddane odzyskowi,

przekazane do kompostowania lub unieszkodliwione poprzez składowanie. 

5) Posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i sprzętu specjalistycznego: 

a) pojazdów do odbierania odpadów o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc

ładowania oraz trasy przejazdu, spełniających wymogi przepisów prawa, 

b) pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które powinny spełniać

wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny

dodatkowo posiadać  wyposażenie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer

telefonu), 

d) innych urządzeń  i sprzętu specjalistycznego (np. do mycia pojemników/kontenerów, samochody i maszyny

specjalne), 

e) dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania i utrzymania w czystości posiadanych pojazdów, pojemników

i innego sprzętu w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i prawa budowlanego. Lokalizacja zaplecza

winna być  zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub decyzją  o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu. 

f) w przypadku braku zaplecza przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić  umowę  na świadczenie w/w usług

przez podmiot spełniający powyższe wymagania na wnioskowany okres prowadzenia działalności. 

6) Dysponowania zorganizowanym miejscem do garażowania pojazdów stosowanych do odbierania odpadów

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Garażowanie nie może

stwarzać  uciążliwości dla mieszkańców posesji sąsiadujących. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko

nie może wykraczać  poza teren do którego prowadzący bazę dysponuje tytułem prawnym. Garażowanie i obsługa

samochodów nie może odbywać się na nieruchomościach przeznaczonych na cele mieszkalne. 

7) Posiadania pojemników do gromadzenia odpadów niesegregowanych oraz segregowanych z uwzględnieniem

następującej kolorystyki: 

a) zielony – szkło,

b) żółty – tworzywa sztuczne,

c) niebieski – makulatura,

d) czarny – bioodpady.

8) Pojemniki winny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu),

9) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

powinien zapewnić taką organizację świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte

zostały rozsypane odpady. 

10) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług. 

11) Przedsiębiorca ubiegający s ię  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zobowiązany jest do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. 

12) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również  do odbierania wszystkich selektywnie

zebranych rodzajów odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. 

13) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie

każdego miesiąca sporządzić  i przekazać  do Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu - wykaz właścicieli

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł  umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi

w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię  i nazwisko lub nazwę  oraz

adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

14) Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania

prezydentowi miasta informacji dotyczącej: 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych

z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

15) Prowadzenia zbioru umów, dowodów świadczenia usług oraz dowodów dostarczenia odpadów do zakładów

odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub stacji zlewnych. 

16) Udostępnienia prowadzonej dokumentacji upoważnionym organom kontroli w tym organowi wydającemu

zezwolenie. 

17) Złożenia oryginału wpłaty opłaty skarbowej w wysokości określonej w pkt. 41 i 42 części III załącznika do ustawy

z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). 

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami może być  wydane na

wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać  aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności gospodarczej

(wypis z rejestru sądowego lub wypis z rejestru działalności gospodarczej). 

3) Przedsiębiorca prowadzący działalności w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt świadczący usługi przewozu

zwierząt własnymi środkami transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do: 

a) wykonania działalności siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania których posiada tytuł

prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

b) wykonania usług zgodnie z wymogami standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie

obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych, 

c) posiadania urządzeń  i środków służących do wyłapywania, które nie będą powodować  zagrożenia dla zdrowia

i życia zwierząt, 

d) dowiezienia zwierząt rannych i chorych do wskazanej lecznicy weterynaryjnej,

e) transportu nie stwarzającego uciążliwości i zagrożenia dla środowiska naturalnego.

4) Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z wykonywanej działalności, w tym:

a) umów z podmiotami, z którymi współpracuje,

b) dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska,

c) dokumentacji księgowej.

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia schronisk dla

bezdomnych zwierząt przez przedsiębiorców może być wydane na wniosek przedsiębiorcy. 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać: 

a) teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt ogrodzony i utwardzony,

b) obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt, które powinny spełniać  wszystkie obowiązujące

w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne. 

3) Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań  weterynaryjnych dla

prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004r Nr 158 poz 1657). 

4) Schronisko dla zwierząt powinno być  zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 150 m od siedzib ludzkich

oraz innych obiektów, określonych w cyt. rozporządzeniu. 

5) W schronisku dla zwierząt wyodrębnione winny być pomieszczenia przeznaczone do: 

a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,

b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

c) utrzymywanie zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic z oseskami, młodych oddzielonych od

matek, 

d) przechowywania produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych,

e) przechowywania karmy,

f) przechowywania środków dezynfekcyjnych,

g) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentów,

h) celów socjalnych.

6) W schronisku dla zwierząt winno znajdować się ponadto: 

a) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy przeznaczone na kwarantannę,

b) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska,

c) wyodrębnione pomieszczenie lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.

7) Schronisko powinno być  wyposażone w piec do spalania zwłok lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok

w przypadku przekazania ich do zakładu utylizacyjnego. 

8) Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami.

9) Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksy wykonuje się: 

a) z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt,

b) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.

10) W pomieszczeniach lub boksach zapewnić  należy zwierzętom swobodne poruszanie się,  legowisko oraz stały

dostęp do wody zdatnej do picia. 

11) W schroniskach zapewnia się  wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację  zachowań  właściwych dla

przebywających w nich gatunków zwierząt. 

12) Podmiot prowadzący schronisko winien prowadzić  wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który musi

zawierać: 

a) opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,

b) datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,

c) dane dotyczące kwarantanny,

d) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,

e) datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,

f) datę śmierci z podaniem przyczyny.

13) Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę  weterynaryjną

w szczególności w zakresie: 

a) kontroli stanu zdrowia,

b) profilaktyki i leczenia,

c) zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

d) psy i koty powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

14) Pracownicy schroniska powinni być  przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie

zwierząt. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych winien

posiadać  tytuł  prawny do dysponowania nieruchomością,  wyposażoną  w obiekty budowlane i środki techniczne

(pojazd, urządzenia, itp.) odpowiednie, w ilości i jakości do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania

przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska. 

2) Przedsięwzięcie powinno być  zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
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