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czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
(Dz. U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657),
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 zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr
158 poz. 1657),

zwierząt

posiadać umowę z podmiotami uprawionymi do przewozu zwłok zwierzęcych, utylizacji lub
prowadzenia grzebowisk albo posiadać uprawnienia do wykonywania tych czynności,
posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi określone w ustawie
o ochronie zwierząt oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie;
dysponować atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób
niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia.
niekaralności za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i
37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym
oświadczeniem; wymóg niekaralności dotyczy również wspólników przedsiębiorcy i osób zasiadających w
organach przedsiębiorcy.
mając na uwadze oddziaływanie tego rodzaju działalności gospodarczej na środowisko oraz
społeczność gminy Lubsko, przed uzyskaniem zezwolenia niezbędne jest spełnienie wymogu
dokonania konsultacji społecznych w zakresie lokalizacji działalności.

do pkt 3
posiadać

utwardzony i ogrodzony teren do prowadzenia działalności, zabezpieczony przed
osób postronnych, z zastrzeżeniem, ze grzebowisko i spalarnia mogą być zlokalizowane
tylko
na terenie przewidzianym w miej scowym planie zagospodarowania przestrzennego na
prowadzenie tego rodzaju działalności i w miejscu . zapewniającym ochronę zdrowia ludzi, zwierząt i
dostępem

środowiska,
posiadać chłodnie

do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,
techniczne i możliwości zapewniające stałą konserwację i systematyczna
naprawę środków transportu,
posiadać możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ciągłość świadczonych usług w
przypadku unieruchomienia, wskutek np. awarii, wypadku, zniszczenia, środków transportu,
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,
dla spalarni - posiadać urządzenia i środki umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części
oraz środki do gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania przed ich odbiorem przez
posiadać

środki

specjalistyczną firmę.
mając

na uwadze oddziaływanie tego rodzaju działalności gospodarczej na środowisko oraz
gminy Lubsko, przed uzyskaniem zezwolenia niezbędne jest spełnienie wymogu
dokonania ikonsultacji społecznych w zakresie lokalizacji działalności.
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