Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVI/152/16
Rady Gminy Turek
z dnia 24 października 2016 r.

Wymagania, 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:
§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące
wymagania:
1) dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania oraz
transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) urządzeniami i środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt, które nie zadają
zwierzętom cierpienia i nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. 1998 r. Nr 116 poz.
753),
b) przynajmniej jeden pojazd przystosowany do transportu zwierząt, oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, zapewniający bezpieczeństwo i zapobiegający
zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt oraz spełniający wymogi weterynaryjne,
2) dysponować odpowiednio wykształconym oraz przeszkolonym personelem;
3) posiadać możliwość udzielenia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
4) dysponować miejscem (terenem) do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu
przewiezienia do schroniska;
5) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym grzebowiska i spalarnie zwłok zwierzęcych
lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych.

§2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla
bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt;
2) posiadać weterynaryjny numer indentyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1539);
3) posiadać przynajmniej jeden pojazd przystosowany do transportu zwierząt, oznakowany w
sposób umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy, zapewniający bezpieczeństwo
i zapobiegający zranieniu lub cierpieniu transportowanych zwierząt oraz spełniający wymogi
weterynaryjne;
4) dysponować odpowiednio wykształconym oraz przeszkolonym personelem;
5) dysponować odpowiednim miejscem (terenem) oraz odpowiednimi pomieszczeniami dla
bezdomnych zwierząt zgodnymi 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.
1657);
6) posiadać umowę współpracy z lekarzem weterynarii zgodnie 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 (Dz. U.
z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);
7) posiadać umowę z podmiotem uprawnionym do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji,
lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności.
§3
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych;
2) posiadać utwardzony i ogrodzony teren do prowadzenia działalności, zabezpieczony przed
dostępem osób postronnych, z zastrzeżeniem, że grzebowiska i spalarnie zwłok zwierzęcych
mogą być zlokalizowane tylko na terenie przewidzianym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na prowadzenie tego rodzaju działalności i w miejscu
zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska;
3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia
działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z art. 6, ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1539), stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych
określonych przepisami Unii Europejskiej ustanawiającymi przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez
ludzi;
4) posiadać sprawne techniczne środki transportu przystosowane do transportu zwłok
zwierzęcych i ich części dopuszczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, obudowane
i szczelne, zabezpieczone przed wyciekami, które posiadają aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
5) posiadać chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części;
6) posiadać środki techniczne i możliwości zapewniające stałą konserwację i systematyczną
naprawę środków transportu;
7) dla grzebowisk - posiadać narzędzia i środki techniczne służące do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części, dysponować terenem służącym do grzebania zwłok zwierzęcych
i ich części oraz posiadać środki służące do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed
zagrzebaniem;
8) dla spalarni - posiadać urządzenia oraz środki umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych
i ich części oraz środki do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania przed ich
odbiorem przez specjalistyczną firmę.

