
UCHWAŁA NR XLII/452/2021 
RADY MIEJSKIEJ KOŁA 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części na terenie Gminy Miejskiej Koło 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Koło działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części. 

§ 2. 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) dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do wyłapywania i obezwładniania zwierząt 
w sposób niestwarzający zagrożenia dla ich życia i zdrowia oraz nie zadający im cierpienia; 

3) dysponować środkiem transportu, przystosowanym do przewozu wyłapywanych zwierząt, oznakowanym 
w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; 

4) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przekazaniem ich do 
schroniska, jeżeli takie miejsce jest przewidziane do prowadzenia działalności; 

5) posiadać zapewnienie o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko 
dla zwierząt; 

6) zapewnić wyłapanym zwierzętom pomoc weterynaryjną w razie potrzeby; 

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych  przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność   
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, chyba że przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia sam prowadzi działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok 
zwierzęcych i ich części; 

8) zapewnić posiadanie kadry o odpowiednich kwalifikacjach w liczbie umożliwiającej odpowiednie 
świadczenie usług. 

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

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych 
zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność wymieniona w pkt 1; 

3) zapewnić całodobową opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku oraz odpowiednią pomoc 
weterynaryjną; 

4) posiadać urządzenia umożliwiające ustalenie właścicieli zwierząt oznakowanych metodą czipowania; 

5) posiadać urządzenia do elektronicznego znakowania i prowadzenia elektronicznej ewidencji zwierząt 
przebywających w schronisku, w sposób umożliwiający ich identyfikację; 

6) zapewnić  prowadzenie, ogólnodostępnej przez Internet, na bieżąco aktualizowanej bazy danych 
o zwierzętach przebywających w schronisku; 

7) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez  przedsiębiorcę prowadzącego działalność  
w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części, chyba że przedsiębiorca ubiegający 
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się o uzyskanie zezwolenia sam prowadzi działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok  
zwierzęcych i ich części; 

8) zapewnić posiadanie kadry o odpowiednich kwalifikacjach w liczbie umożliwiającej odpowiednie 
świadczenie usług; 

9) spełniać wymagania weterynaryjne niezbędne do prowadzenia działalności. 

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

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

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1; 

3) posiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności; 

4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części. 

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

1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych 
i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność wymieniona w pkt 1; 

3) posiadać i utrzymywać we właściwym stanie technicznym ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do 
grzebowiska osobom postronnym i zwierzętom z zewnątrz; 

4) dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/380/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Koło (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z dnia 17 stycznia 2014 r. poz. 405) 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła 
(-)Tomasz Sobolewski
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR XLII/452/2021

RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na

terenie Gminy Miejskiej Koło

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.
888 i 1648) rada gminy określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części oraz
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Niniejsza uchwała uwzględnia zapisy wynikające z faktycznie realizowanych przez przedsiębiorców
działań w poszczególnych zakresach, a także wymogi prawne uregulowane stosownymi rozporządzeniami
branżowymi.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FDA68D95-A91E-4DD2-8260-90594825EFA6. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Punkt 2
	Paragraf 2 Punkt 3
	Paragraf 2 Punkt 4
	Paragraf 2 Punkt 5
	Paragraf 2 Punkt 6
	Paragraf 2 Punkt 7
	Paragraf 2 Punkt 8

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Punkt 1
	Paragraf 3 Punkt 2
	Paragraf 3 Punkt 3
	Paragraf 3 Punkt 4
	Paragraf 3 Punkt 5
	Paragraf 3 Punkt 6
	Paragraf 3 Punkt 7
	Paragraf 3 Punkt 8
	Paragraf 3 Punkt 9

	Paragraf 4
	Paragraf 4 Punkt 1
	Paragraf 4 Punkt 2
	Paragraf 4 Punkt 3
	Paragraf 4 Punkt 4

	Paragraf 5
	Paragraf 5 Punkt 1
	Paragraf 5 Punkt 2
	Paragraf 5 Punkt 3
	Paragraf 5 Punkt 4

	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8

	Załącznik

		2021-11-23T23:00:00+0000
	Polska
	Tomasz Sobolewski; Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
	Podpis organu wydającego akt prawny.




