
Załącznik nr 3  

do Uchwały Nr 649 

Rady Miasta Konina 

z dnia 31 marca 2010 r. 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk            

i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części na terenie miasta Konina 
 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez 
przedsiębiorców działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich 
części na terenie miasta Konina powinien w szczególności: 

1. Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni 
zwłok zwierzęcych lub ich części oraz wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub 
ich części, stanowiący załącznik nr 3A do niniejszej uchwały. 

2. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, 
o której mowa w pkt. 1, wyposaŜona w odpowiednie obiekty budowlane i urządzenia 
słuŜące do grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych lub ich części, spełniające 
wymagania stosownych przepisów budowlanych, sanitarnych, weterynaryjnych 
i ochrony środowiska. Teren, na którym zlokalizowane jest grzebowisko lub spalarnia, 
powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Na terenie 
grzebowiska lub spalarni naleŜy wyodrębnić pomieszczenia, w szczególności do: 

a) celów socjalnych; 
b)  prac administracyjno – biurowych i przechowywania dokumentacji; 
c) przechowywania środków dezynfekcyjnych; 
d) chłodni do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych lub ich części; 
e) spalania. 

3. Posiadać środki transportowe oraz specjalistyczne urządzenia słuŜące do przewoŜenia 
zwłok zwierzęcych lub ich części, obudowane i szczelne, zabezpieczone przed 
wyciekami i spełniające warunki techniczne, sanitarne, higieniczne; 

4. Posiadać odpowiednio wykształconą lub wyszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej 
stałe świadczenie usług; 

5. Spełniać inne wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, 
poz. 1002 ze zm.) oraz ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r., Nr 213, poz. 1342). 

 
 


