
Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr ……….. 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia ……………………… 

 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, na terenie 

gminy Nadarzyn. 

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

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) Prowadzić  zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt. 

2) Dysponować terenem i posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona 

będzie w/w działalność, z zastrzeżeniem, że schronisko dla bezdomnych zwierząt może 

być zlokalizowane na terenie na którym prowadzenie takiej działalności nie będzie 

sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź 

uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy na terenie, na którym MPZP nie 

obowiązuje. 

3) Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer 

identyfikacyjny, nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.). 

4) 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 bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 2004r., 

Nr 158, poz. 1657). 

5) Posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót 

budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane 

przepisami  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

6) Posiadać umowę o 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 

bezdomnych zwierząt. 

7) Posiadać umowę z podmiotami uprawnionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji 

lub prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności. 

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



 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr ……….. 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia ……………………… 

 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich  

części,  na terenie gminy Nadarzyn. 

 

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

prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1) Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych. 

2) Dysponować terenem, na którym prowadzona będzie w/w działalność, z zastrzeżeniem, 

że schronisko dla bezdomnych zwierząt może być zlokalizowane na terenie na którym 

prowadzenie takiej działalności nie będzie sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, bądź uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach 

zabudowy na terenie, na którym MPZP nie obowiązuje. 

3) Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie 

działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, zgodnie z 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 ze zm.) stwierdzającą spełnienie 

wymagań weterynaryjnych określonych przepisami Unii Europejskiej, ustanawiającymi 

przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

4) Posiadać urządzenia i środki techniczne wykorzystywane do grzebania lub spalania zwłok 

zwierzęcych lub ich części spełniające wymagania określone w obowiązujących 

przepisach. 

5) Posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok 

zwierzęcych lub ich części gdy brak jest możliwości natychmiastowej utylizacji. 

6) Posiadać środki transportu oraz urządzenia przystosowane do przewozu lub przenoszenia 

oraz czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych zgodnie z wymogami określonymi w 

obowiązujących przepisach. 

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


