
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

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

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

zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Mielec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na: 

1) prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

3) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 2.  

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie, na terenie Gminy Miejskiej Mielec działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami: 

1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, 

2) posiadanie dokumentu potwierdzającego gotowości przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Miejskiej Mielec przez schronisko dla zwierząt, 

3) dysponowanie specjalistycznymi urządzeniami i środkami przeznaczonymi do wyłapywania oraz 
transportowania bezdomnych zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt 
oraz zapewniają transport w bezpiecznych warunkach, 

4) dysponowanie samochodem przystosowanym do transportu zwierząt, 

5) zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapanych i transportowanych zwierząt, 

6) posiadanie kadry pracowniczej przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami 
oraz zapoznanej z przepisami o ochronie zwierząt. 

§ 3.  

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działalności w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt: 

1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, 

2) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie 
prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt, 
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3) dysponowanie samochodem przystosowanym do transportu zwierząt, 

4) zapewnienie zwierzętom stałej, całodobowej opieki weterynaryjnej, 

5) posiadanie kadry pracowniczej przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz 
zapoznanej z przepisami o ochronie zwierząt, 

6) zapewnienie w razie potrzeby odbioru zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący 
się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych. 

§ 4.  

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Mielec działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i części: 

1) posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia grzebowisk 
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

2) posiadanie tytuł prawnego do dysponowania nieruchomością, na której ma być prowadzona 
działalność, 

3) posiadanie urządzeń i środków technicznych umożliwiających spalanie zwłok zwierzęcych 
i ich części, 

4) posiadanie narzędzi i środków niezbędnych do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 

5) posiadanie narzędzi i środków niezbędnych do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed 
zagrzebaniem, 

6) dysponowanie środkiem transportu przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych 
i ich części, w przypadku prowadzenia działalności związanej z ich odbiorem, 

7) posiadanie pomieszczenia lub urządzenia do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych 
i ich części w warunkach chłodniczych przed zagrzebaniem lub spaleniem. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 6.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 7.  

Traci moc uchwała nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 
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§ 8.  

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

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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