
  

UCHWAŁA NR XXI/173/2017 

RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie  

Gminy Turośń Kościelna 

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1920) Rada Gminy  

Turośń Kościelna uchwala, co następuje: 

§ 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) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych 

zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych,  

a w przypadku gdy przedsiębiorca sam prowadzi schronisko, powinien posiadać stosowne zezwolenie  

organu właściwego wg miejsca prowadzenia schroniska; 

3) dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do właściwego wyłapywania  

bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) urządzeniami do odławiania i przenoszenia zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia  

i życia, 

b) dysponowanie środkiem transportu odpowiednim do przewozu zwierząt, oznakowanym w sposób  

umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy oraz zapewniającymi bezpieczeństwo i zapobiegającym  

zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt; 

4) zapewnić pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom; 

5) prowadzić ewidencję świadczonych usług w tym ewidencje wyłapanych zwierząt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Kowalewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 760
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