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UCHWAŁA Nr ....................

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na podstawieart.18 ust.2 pkt 15ustawy 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 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, 
poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, 
poz.1806, 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, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 
234, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) oraz art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 
br. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, i 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, z 2010 r. Nr 47, poz.278, z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 106, poz.622, Nr 152, poz.897, Nr 230, poz.1373) ) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie, na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie: 

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , stanowiące załącznik nr 1 do 
uchwały. 

2) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały . 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnica. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia....................2012 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania 
w zakresie wyposażenia technicznego, odnośnie do: 

1) pojazdu asenizacyjnego przeznaczonego do świadczenia usług: 

a) pojazd winien posiadać aktualne badanie techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym , 

b) pojazd winien spełniać standardy techniczne określone w przepisach w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych, 

c) pojazd winien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, 
poprzez umieszczenie na nim nazwy i logo firmy, adresu, telefonu kontaktowego. 

2) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową znajdującą się w miejscu nie stwarzającym 
uciążliwości dla mieszkańców, z terenem utwardzonym, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, 

b) baza winna mieć wyznaczone miejsca do: parkowania pojazdów, mycia pojazdów po zakończeniu pracy 
i odkażania, wykonywania napraw i remontów pojazdów. 

2. W przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w ppkt 2 lit.b przedsiębiorca winien 
udokumentować możliwość wykonywania napraw i remontów oraz mycia i odkażania pojazdów poprzez okazanie 
stosownego dokumentu lub umowy. 

§ 2. 

Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

1) pojazd asenizacyjny po zakończeniu pracy winien być myty a część spustowa zbiornika odkażana, 

2) działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być 
prowadzona w sposób nie powodujący zagrożenia dla: 

a) życia i zdrowia mieszkańców, 

b) zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) środowiska naturalnego w szczególności powierzchni ziemi, wód gruntowych. 

§ 3. 

1. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ma obowiązek 
przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji S.A z/s Legnica, ul. Nowodworska 1 znajdującej się w Legnicy, przy ul. Spokojnej lub innej stacji 
zlewnej położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru. 

2. Przedsiębiorca winien posiadać dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez 
stację zlewną. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia....................2012 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
na terenie miasta Legnicy działalności 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 sprzętem niezbędnym do humanitarnego wyłapywania zwierząt, 

2) posiadać środki transportu dopuszczone do użycia w transporcie zwierząt, 

3) zatrudniać do wyłapywania i transportu zwierząt osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami, 

4) zapewnić opiekę weterynaryjną 

5) zapewnić przyjęcie wyłapanych zwierząt do schroniska. 

§ 2. 

Spełnienie wymagań określonych w § 1 powinno być potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi 
dokumentami. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Legnicy 

z dnia....................2012 r. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 1. 

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

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której wykonywana będzie działalność, 
wyposażoną w obiekty budowlane przystosowane do przetrzymywania zwierząt, które muszą spełnić 
wymagania określone przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi i weterynaryjnymi, 

5) posiadać środki transportu dopuszczone do użycia w transporcie zwierząt, 

6) zatrudniać do obsługi zwierząt osoby przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami, 

7) zapewnić opiekę weterynaryjną w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, 

8) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych lub ich części przez zakład utylizacji, spalarnię lub grzebowisko. 

1. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 powinno być potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi 
dokumentami. 

§ 2. 

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

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność, 

2) posiadać obiekty budowlane lub instalacje i dokument wymagany przepisami prawa budowlanego, 

3) posiadać sprzęt i urządzenia, środki techniczne w odpowiedniej ilości, stosownie do zakresu działalności, 
wymagane przepisami prawa ochrony środowiska oraz sanitarnymi i weterynaryjnymi, w szczególności: 

a) środki transportu dopuszczone do użycia w transporcie zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) narzędzia służące do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 

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

d) chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części 

5) dysponować odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym personelem. 

2. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnienia wymagań określonych w ust.1 pkt 4 lit.a przedsiębiorca 
powinien udokumentować gotowość świadczenia tych usług przez inny podmiot posiadający stosowne 
zezwolenie. 

3. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 i 2 powinno być potwierdzone przez przedsiębiorcę odpowiednimi 
dokumentami. 
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 
z 2012 r., poz.391) w art.7 ust.3 i 3a nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie, na terenie miasta 
Legnicy, działalności w zakresie: 

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Obecnie wymagania te określone są w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy. 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (Dz.U. z dnia 22 marca 2012 r., poz.299). Zgodnie z cyt. rozporządzeniem wymagania te winny 
dotyczyć: opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do: pojazdów asenizacyjnych 
i bazy transportowej, zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami oraz 
miejsc przekazywania nieczystości ciekłych. 

Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz.1617). 

Przy ustalaniu wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wzięto pod uwagę przepisy szczególne 
tj. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze 
zm.). 

Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania 
bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz.753). 

Przy grzebowiskach i spalarniach zwłok zwierzęcych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 185, poz.1243 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity 
z 2008 r. Dz.U. z 2008 r. Dz.U. Nr 213, poz.1342 z późn. zm.) 

 

Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

Jolanta Kozińska

Prezydent Miasta Legnicy 

Tadeusz Krzakowski
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