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Uchwała Nr XLV/681/10 
Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 31 marca 2010 roku 

w sprawie okre ślenia wymaga ń, jakie powinien spełnia ć 
przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
na terenie Gminy Nysa działalno ści w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierz ętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierz ąt, a tak Ŝe grzebowisk i spalarni zwłok zwierz ęcych i ich cz ęści  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;                  
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz.1664) - Rada 
Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                         
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,  

 

§ 2. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące 
wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami; 

2) posiadać atestowane urządzenia i środki oraz pozwolenie na ich uŜywanie 
(jeŜeli jest wymagane), niestwarzające zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia zwierząt 
ani niezadające im cierpienia, przy pomocy których zwierzęta będą 
wyłapywane i w razie potrzeby obezwładniane; 

3) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, o odpowiedniej 
powierzchni i kubaturze (przestrzeń), umoŜliwiającej przewoŜonym 
zwierzętom przyjęcie naturalnej pozycji stojącej lub leŜącej, z zadaszeniem                
i ścianami zabezpieczającymi zwierzęta przed niekorzystnym wpływem 
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warunków atmosferycznych, z odpowiednim systemem wentylacji, z podłogą 
zapewniającą przyczepność kończyn oraz umoŜliwiającą utrzymanie higieny; 

4) zapewnić zwierzętom w razie potrzeby opiekę weterynaryjną; 

5) zapewnić całodobową dyspozycyjność wykonywania usług; 

6) posiadać przeszkolonych pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do 
wyłapywania i obezwładniania oraz transportu zwierząt w tym równieŜ                     
w zakresie BHP; 

7) posiadać zapewnienie przyjęcia wyłapanych zwierząt przez schronisko dla 
bezdomnych zwierząt; 

8) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed 
przewiezieniem ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

9) przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

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

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument uwaŜa się za aktualny                 
w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ 
wydający nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed datą złoŜenia wniosku o wydanie 
zezwolenia, o którym mowa              w ust. 1); 

2) umowa kupna - sprzedaŜy, umowa najmu, faktura lub inny dokument 
potwierdzający prawo dysponowania lub posiadanie urządzeń i środków,                   
o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz  pojazdu spełniającego wymagania 
określone w ust. 1 pkt.3; 

3) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 

4) umowa o współpracy w zakresie przyjmowania wyłapanych zwierząt, zawarta                      
z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, lub inny dokument potwierdzający gwarancję 
odbioru wyłapywanych zwierząt przez tego przedsiębiorcę; 

5) akt własności, umowa najmu, umowa dzierŜawy lub inny dokument 
potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą 
przetrzymywane wyłapywane zwierzęta przed przewiezieniem ich do 
schroniska; 

6) dokumenty (świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.) potwierdzające 
przeszkolenie pracowników obsługujących sprzęt i urządzenia do 
wyłapywania i obezwładniania oraz transportu zwierząt w tym równieŜ                       
w zakresie BHP, względnie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 
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§ 3. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,                     
o której mowa w pkt 1, z zastrzeŜeniem, Ŝe nieruchomość, na której będzie 
prowadzona przedmiotowa działalność wyznaczona zostanie zgodnie                      
z wymaganiami i w trybie wynikającym z aktualnych przepisów o ochronie 
środowiska, o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane; 

3) prowadzić działalność o której mowa w ust.1 w miejscu ogrodzonym                           
i oznakowanym; 

4) posiadać na terenie, o którym mowa w pkt. 2 zaplecze techniczne i socjalno - 
biurowe z gabinetem zabiegowym dla zwierząt i pomieszczeniem 
magazynowym oraz zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami   
i odpowiednim wyposaŜeniem, w których bezdomne zwierzęta będą 
przebywać; 

5) zapewnić stałą opiekę weterynaryjną; 

6) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę; 

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części; 

8) przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w zakresie 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

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

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument uwaŜa się za aktualny                 
w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ 
wydający nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed datą złoŜenia wniosku o wydanie 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1); 

2) akt własności, umowa dzierŜawy, umowa najmu lub inny dokument 
potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) aktualne pozwolenie na uŜytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany 
przepisami ustawy Prawo budowlane; 

4) umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii; 

5) dokumenty (świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.) potwierdzające 
wykształcenie i przeszkolenie osób o których mowa w ust.1 pkt 6, względnie 
stosowne oświadczenie w tym zakresie; 
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6) umowa na odbiór zwłok zwierzęcych, zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

§ 4. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności                      
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,  
o której mowa w pkt 1, z zastrzeŜeniem, Ŝe nieruchomość, na której będzie 
prowadzona przedmiotowa działalność wyznaczona zostanie zgodnie                       
z wymaganiami i w trybie wynikającym z aktualnych przepisów o ochronie 
środowiska, o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane; 

3) prowadzić działalność, o której mowa w pkt 1, w miejscu ogrodzonym                                  
i oznakowanym; 

4) posiadać narzędzia i środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich 
części; 

5) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich 
części oraz środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części 
przed zagrzebaniem; 

6) posiadać urządzenia i środki techniczne umoŜliwiające spalanie zwłok 
zwierzęcych i ich części; 

7) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę; 

8) przestrzegać odrębnych przepisów dotyczących działalności w zakresie 
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

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

1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dokument uwaŜa się za aktualny                 
w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ 
wydający nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed datą złoŜenia wniosku o wydanie 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1); 

2) akt własności, umowa dzierŜawy, umowa najmu lub inny dokument 
potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) aktualne pozwolenie na uŜytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany 
przepisami ustawy Prawo budowlane; 

4) umowa kupna – sprzedaŜy umowy, najmu, faktura lub inny dokument 
potwierdzający prawo dysponowania lub posiadanie urządzeń i środków,                  
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o których mowa w ust. 1 pkt 4-6; 

5) dokumenty (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, stosowne oświadczenie w tym 
zakresie itp.) potwierdzające wykształcenie i przeszkolenie osób o których 
mowa w ust.1 pkt 7, względnie stosowne oświadczenie w tym zakresie. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

 
§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (http://bip.nysa.tensoft.pl/). 

 
 

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 


