
UCHWAŁA NR 237/XLI/20214
RADY GMINY GRUDUSK

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 223/XXXIX/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 kwietnia 
2014 r. dotyczącej określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 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

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 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.) - Rada Gminy 
w Grudusku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 223/XXXIX/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 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, dokonuje się 
następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały wykreśla się:

- w ust.1 pkt 8 w brzmieniu: „nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko 
zwierzętom, w szczególności z art.35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, co należy 
poświadczyć stosownym oświadczeniem - dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach 
przedsiębiorcy”,

- w ust.1 pkt 9 w brzmieniu: „zatrudniać do odławiania i transportu zwierząt osoby, które nie były 
prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności 
z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt”,

- ust.3 w brzmieniu: „Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż 
określone w ust. 2 dokumentów (oświadczeń), na podstawie spełnienia wymagań do prowadzenia 
działalności, w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności 
sprawy”,

- ust.4 w brzmieniu: „Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy 
ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności”;

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały wykreśla się:

- w ust.1 pkt 2 w brzmieniu: „posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342 z późn. zm.)”,
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- w ust.1 pkt 8 w brzmieniu: „przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie, jego wspólnicy i osoby 
zasiadające w organach przedsiębiorcy, nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa i wykroczenia 
przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 
zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem”,

- w ust.2 pkt 3 w brzmieniu: „decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzająca spełnienie wymagań, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2”,

- w ust.2 pkt 7 w brzmieniu: „oświadczenie o niekaralności”,

- ust.3 w brzmieniu: „Przedsiębiorca na zadanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż 
określone w ust.2 dokumentów (oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia 
działalności, w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności 
sprawy”,

- ust.4 w brzmieniu: „Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzone za zgodnością z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy 
ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności”;

3. w załączniku Nr 3 do Uchwały wykreśla się:

- w ust.1 pkt 7 w brzmieniu: „posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość 
świadczonych usług w przypadku unieruchomienia, wskutek np. awarii, wypadku, zniszczenia, środków 
transportu, o których mowa w pkt 4 oraz środków technicznych, o których mowa w pkt 8 i 9”,

- ust.3 w brzmieniu: „Przedsiębiorca na żądanie organu zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż 
określone w ust. 2 dokumentów (oświadczeń), na potwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia 
działalności, w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności 
sprawy”,

- ust.4 w brzmieniu: „Dokumenty załączone do wniosku muszą być przedłożone przez przedsiębiorcę 
w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodnością z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz
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