
RADA MIEJSXA
W MOS1E

UCHWAŁA NR XL1276113
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

zdnia27 lutego 2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mosina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. li art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy zdnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie
uchwala, co następuje:

I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, powinien:

1) złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);

2) przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności (odpis aktualny z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) dysponować atestowanymi urządzeniami i środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt,
niestwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, niezadającymi im cierpienia;

4) dysponować środkiem transportu właściwie oznakowanym, poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu
przedsiębiorcy, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, stwierdzającą
spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

5) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska;

6) udokumentować gotowość do odbioru wyłapanych zwierząt przez schronisko dla zwierząt, co najmniej przez
okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

7) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza
weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia
działalności;

8) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem
zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu
prowadzenia działalności.

* 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien:

1) złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone wart. 8 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

2) przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności (odpis aktualny z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie schronisko dla zwierząt,
wynikającym w szczególności z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego, umowy cywilnoprawnej, przez przedłożenie stosownego dokumentu;

4) zapewnić, by lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, znajdujące się w nim pomieszczenia oraz
wyposażenie byly zgodne z wymaganiami określonymi w 1-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagaf weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk
dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657);
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5) udokumentować gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku
przez lekarza weterynarii, zgodnie z wymogami 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę czasu
prowadzenia działalności;

6) w przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych, udokumentować gotowość do odbioru zwłok
zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej przez okres
zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

7) udokumentować posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, nadanego decyzją Powiatowego
Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

8) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt;

9) dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący
zagrożenia dla ich życia i zdrowia, niezadający im cierpienia;

10) dysponować środkiem transportu właściwie oznakowanym, poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu
przedsiębiorcy, dopuszczonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, stwierdzaj ącą
spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342).

3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, powinien:

1) złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Ii. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

2) przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności (odpis aktualny z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie grzebowisko zwłok zwierzęcych
i ich części, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego, umowy cywilnoprawnej, przez przedłożenie stosownego dokumentu;

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu zezwalającą na prowadzenie działalności
w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej,
a w szczególności rozporządzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października
2002 r., ustanawiającego przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi
nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 273 z 10.10.2002 r. z późn. zm.);

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed ich
zagrzebaniem,

c) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych,

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia lI marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342
z późn. zm.).

2. Teren przeznaczony na grzebowisko zwłok zwierzęcych i ich części powinien być zlokalizowany w sposób
wykluczający możliwość szkodliwego wpływu na otoczenie, poprzez spełnienie wymagań zawartych
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315). Teren przeznaczony pod
grzebowisko powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
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4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
powinien:

1) złożyć stosowny wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);

2) przedłożyć aktualne dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności (odpis aktualny z Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

3) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzić będzie spalarnię zwłok zwierzęcych
i ich części, wynikającym z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego, umowy cywilnoprawnej, przez okazanie stosownego dokumentu;

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu zezwalającą na prowadzenia działalności
w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób Zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342
z późn. zm.), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej,
a w szczególności rozporządzenia (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października
2002 r., ustanawiającego przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi
nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 273 z 10.10.2002 r. z późn. zm.);

5) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

d) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342
z późn. zm.);

6) udokumentować gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany
podmiot, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia
działalności.

5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

6. Uchwała wchodzi w Życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

PRZEWO:Y
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.), dokonała
zmiany art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391 z późn. zm.).

Art. 7 w poprzednim brzmieniu dawał kompetencje określenia wymagań wobec przedsiębiorców. w formie
zarządzenia - burmistrzowi gminy. Zmiana ustawy spowodowała, że kompetencje określenia wymagań wobec
przedsiębiorców przypisane zostały radzie gminy, która przedmiotowe wymagania określa w formie uchwały.

Proponowane zmiany dotyczą uregulowania zagadnień związanych z wydawaniem aktów prawa
miejscowego. We wcześniejszym stanie prawnym burmistrz określał wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Znaczenie tych ustaleń — narzucających podmiotom zewnętrznym,
w stosunku do administracji, określonych obowiązków — uzasadnia zaliczenie ich do kategorii aktów prawa
miejscowego wydawanych przez właściwą radę gminy. Obowiązki przedsiębiorców nie powinny bowiem
znajdować się w innym akcie niż akt powszechnie obowiązujący, którym na terenie gminy jest także akt prawa
miejscowego wydany przez radę gminy.

PR7EWO
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