
UCHWAŁA NR XLVII/301/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy 

Ozimek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232, z 2018 poz. 130), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056 i 2422) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie na terenie Gminy Ozimek usług w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Krzysztof Kleszcz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/301/18

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 lutego 2018 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie na terenie Gminy Ozimek usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

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

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

2) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, dopuszczonym decyzją 
powiatowego lekarza weterynarii;

3) dysponować specjalistycznym sprzętem do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, 
niestwarzającym zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadającym im cierpienia, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. nr 116, poz. 753).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/301/18

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 lutego 2018 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie na terenie Gminy Ozimek usług w zakresie prowadzenia schronisk

dla bezdomnych zwierząt

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

1) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie ww. działalność;

2) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, dopuszczonym decyzją 
powiatowego lekarza weterynarii;

4) dysponować urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierzęcych;

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

6) posiadać piec do spalania zwłok zwierząt lub chłodnię do czasowego przetrzymywania tych zwłok 
w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, 
przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów 
zwierzęcych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/301/18

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 lutego 2018 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie na terenie Gminy Ozimek usług w zakresie prowadzenia grzebowisk

zwłok zwierzęcych i ich części

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

1) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie ww. działalność;

2) teren, na którym będzie prowadzona działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych;

3) 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,

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

d) narzędzia i środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części,

e) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, dopuszczony decyzją powiatowego lekarza weterynarii.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/301/18

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 lutego 2018 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie na terenie Gminy Ozimek usług w zakresie prowadzenia spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części

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

1) dysponować terenem, na którym prowadzona będzie ww. działalność;

2) teren, na którym będzie prowadzona działalność musi być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych;

3) 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 i ich części, które muszą spełniać wymagania określone 
w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod odpowiednim nadzorem technicznym 
oraz dotrzymywać standardów emisyjnych,

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania,

d) środek transportu przystosowany do przewozu zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, dopuszczony decyzją powiatowego lekarza weterynarii.
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