
  

UCHWAŁA NR XXX/244/2018 

RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

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

zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Turośń Kościelna 

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422, poz. 2361) 

Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Turośń Kościelna powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie schronisk dla bezdomnych 

zwierząt; 

2) 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 r. o ochronie zwierząt; 

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny 

w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego ; 

5) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego 

potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania w zakresie zgodnym z zamierzoną działalnością; 

6) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie musi być 

zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 

dla zwierząt; 

7) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt lub posiadać zawartą umowę z podmiotem 

posiadającym pojazd przystosowany do transportu zwierząt i świadczącym usługi w tym zakresie; 

8) posiadać umowę o współpracy z lekarzem weterynarii, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzen

iu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. 
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2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub oświadcz

eniami. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Turośń Kościelna, 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych; 

2) posiadać utwardzony i ogrodzony teren do prowadzenia działalności, zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych i w miejscu zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska; 

3) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego 

potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane będzie grzebowisko lub 

spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części; 

5) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii zatwierdzającą obiekt do prowadzenia działalności 

w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, stwierdzającą 

spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia 

przez ludzi. 

2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub 

oświadczeniami. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Kowalewicz 
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