
Uchwała  Nr XXXIII/83/2012 

Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia 25 października 2012 roku 

 
 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1 Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinien: 

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2) Dysponować na terenie Gminy Kosakowo lub w odległości do 30 km od granic gminy 
zapleczem techniczno-biurowym, na terenie, którego muszą być garażowane środki 
transportu do świadczenia usług, odpowiednim do ilości i rodzaju posiadanego sprzętu 
oraz ilości zatrudnionych pracowników. Zaplecze musi spełniać wymagania planu 
zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów 
bhp i ppoż.  

3) Dysponować pojazdami, spełniającymi wymagania określone w przepisach szczególnych 
dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, mającymi ważne badania 
techniczne, w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę planowanej liczby 
obsługiwanych mieszkańców. 

4) Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów lub umową z uprawnioną 
firmą na wykonanie tej usługi. 

5) Przeprowadzać zabiegi sanitarne pojazdów w sposób niestwarzający zagrożenia dla 
środowiska i otoczenia. 

6) Świadczyć usługi w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc ładowania 
nieczystości, tras przejazdu i zrzutu nieczystości. 

7) Wystawiać dowody świadczenia usług z uwzględnieniem ilości usuniętych odpadów  
i daty wykonania usługi. 



8) Oddawać, za potwierdzeniem, nieczystości płynne do stacji zlewnych wskazanych przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni lub inne przedsiębiorstwo 
prowadzące punkt zlewny zgodnie wymaganiami prawa w tym zakresie. 

9) Oznakowywać samochody do transportu nieczystości w sposób umożliwiający 
identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu). 

 
§ 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) Dysponować specjalistycznym sprzętem przeznaczonym do chwytania i obezwładniania 
bezdomnych zwierząt, w tym atestowane urządzenia nie stwarzające zagrożenia dla ich 
życia i zdrowia. 

3) Dysponować tytułem prawnym do nieruchomości wyposażonej w ogrodzony teren  
z wydzielonymi boksami, służącymi do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych 
zwierząt przed ich dostarczeniem do schroniska. 

4) Dysponować środkiem transportu przystosowanym do transportu zwierząt, który posiada 
odpowiednią kubaturę, zadaszenia i izolowane ściany w celu zabezpieczenia przed 
wpływami atmosferycznymi, wentylację, nawierzchnię zapewniającą możliwość 
utrzymania higieny. 

5) Posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującym 
odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do 
odbioru wyłapanych zwierząt, bądź przekazywać wyłapane zwierzęta do schroniska 
wskazanego przez Gminę. 

6) Zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie ochrony i opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. 

7) Zapewnić stałą współpracę z lekarzem weterynarii zapewniającą w razie potrzeby pomoc 
weterynaryjną. 

8) Dysponować miejscem do przeprowadzenia mycia, dezynfekcji sprzętu i pojazdów lub 
posiadać odpowiednią umowę ze specjalistyczną firmą wykonującą taką usługę. 

9) Posiadać umowę z zakładem utylizacji na odbiór padniętych zwierząt. 
10) Dysponować chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, z 

zastrzeżeniem § 3 ust. 2. 
 

§ 3 
 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych i ich części, powinien: 

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt lub grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

2) Posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, 
grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych; Nieruchomość musi spełniać wymagania 



planu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony środowiska, 
przepisów bhp i ppoż.  

3) Posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego 
prowadzenia określonej działalności, w szczególności: 
a) dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt: 
- środkami technicznymi służącymi do transportu zwierząt, w przypadku gdy 

działalność przewiduje taki transport,  
- urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 
- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych; 
b) dla prowadzenia grzebowiska: 
- środkami technicznymi służącymi do transportu zwłok zwierzęcych,  
- środkami i narzędziami służącymi do przygotowania zwłok zwierzęcych do jego 

grzebania, a następnie ich grzebania, 
- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, z zastrzeżeniem ust. 2; 
c) dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 
- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych, 
- piecem do spalania zwłok zwierzęcych, spełniającym wymagania określone w 

przepisach szczególnych, 
- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, z zastrzeżeniem ust. 2, 
- środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie 

spalania albo umową gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie o gotowości do 
odbioru odpadów powstałych w procesie spalania. 

2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok 
zwierzęcych, wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę gwarantującą stały odbiór 
zwłok zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok 
zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, 
przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych 
produktów zwierzęcych. 

 
§ 4 

 
Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku 
spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 6 
 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 
kwietnia 2007 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Kosakowo. 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z delegacją art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
 Dotychczasowa Uchwała Nr IX/42/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Gminy 
Kosakowo w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kosakowo regulowała wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  
 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1 stycznia 
2012 roku, odebrała radzie gminy kompetencje w zakresie regulowania kwestii odbierania 
przez przedsiębiorców odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przekazała je 
Ministrowi Środowiska. 
 Jednocześnie Minister Środowiska w dniu 14 marca 2012 r. wydał Rozporządzenie  
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012r. poz. 299). 
 W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie nowych 
uregulowań w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 
 Projekt określa szczegółowe warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca 
ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, na terenie naszej gminy. 

 


