
  

UCHWAŁA NR IX/91/20 

RADY GMINY JASIONÓWKA 

z dnia 30 marca 2020 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, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020, 

z 2020 r. poz. 150, poz. 284) uchwala się, 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. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 

2) prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt lub posiadać aktualną umowę ze schroniskiem  

na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Jasionówka; 

3) dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu zwierząt, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 

4) posiadać specjalistyczny sprzęt do chwytania i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzający 

zagrożenia ich życiu i zdrowiu i niezadający im cierpienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

5) zapewnić, w razie potrzeby, udzielenie pomocy weterynaryjnej wyłapanym zwierzętom przez lekarza 

weterynarii, co najmniej przez okres zgłoszonego zamiaru prowadzenia działalności; 

6) posiadać przeszkoloną kadrę w zakresie przepisów dotyczących postępowania ze zwierzętami oraz 

o ochronie zwierząt; 

7) zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność 

w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części; 

8) dysponować, w razie potrzeby, miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu 

przewiezienia ich do schroniska. 
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2. Wymienione w ust. 1 wymagania muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub 

oświadczeniami. 

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

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt musi spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność; 

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

dopuszczenie obiektu do użytkowania w zakresie zgodnym z zamierzoną działalnością; 

4) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny, 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt; 

5) lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, obiekty, pomieszczenia oraz wyposażenie muszą 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; 

6) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

7) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych; 

8) zapewnić opiekę lekarsko-weterynaryjną dla zwierząt; 

9) zapewnić posiadanie kadry odpowiednio przeszkolonej w zakresie postępowania ze zwierzętami, w liczbie 

gwarantującej stałe świadczenie usług oraz prowadzenie dokumentacji schroniska w sposób określony 

w przepisach odrębnych; 

10) zapewnić odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru 

i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części 

11) dysponować atestowanym sprzętem, urządzeniami i środkami technicznymi w ilości i jakości 

dostosowanej do zakresu zamierzonej działalności, w tym urządzeniami lub sprzętem do przechowywania 

i przygotowania karmy oraz karmienia zwierząt. 

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

oświadczeniami. 

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

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi spełniać następujące wymagania:  

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność; 

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

dopuszczenie obiektu do użytkowania; 

4) posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z ustawą 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, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

5) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przechowywania zwłok zwierzęcych lub ich 

części, gdy brak jest możliwości natychmiastowej utylizacji; 

6) dysponować środkami transportu oraz urządzeniami przystosowanymi do przewozu lub przenoszenia oraz 

czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych, zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących 

przepisach w tym zakresie; 
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7) posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, które 

muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie, znajdować się pod 

odpowiednim nadzorem technicznym oraz dotrzymywać standardów emisyjnych; 

8) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem; 

9) posiadać miejsce do magazynowania środków do dezynfekcji zwłok zwierzęcych zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich 

10) posiadać: 

a) w przypadku grzebowisk – urządzenia lub narzędzia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich 

części, 

b) w przypadku spalarni – urządzenia umożliwiające spalenie zwłok zwierzęcych lub ich części oraz środki 

do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania przed ich odbiorem przez specjalistyczną 

firmę; 

11) posiadać odpowiednie zasoby organizacyjne zapewniające prowadzenie odpowiedniej dokumentacji 

przewidzianej przepisami odrębnymi; 

12) posiadać dokumenty dotyczące wytwarzania odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach; 

13) posiadać inne niezbędne zezwolenia wymagane przepisami odrębnymi. 

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

oświadczeniami. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/78/12 Rady Gminy Jasionówka z dnia 5 marca 2012 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, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 

z 2012 r. poz. 941). 

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

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Leszek Lewicki 
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