
ZARZĄDZENIE Nr  264.2021 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 

z dnia 08 listopada 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie 

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

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

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Wójt Gminy 

Jeleniewo zarządza co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia 

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo. 

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 08 listopada 2021 r. do 12 listopada 

2021 r. 

2. Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia ww. projektu uchwały wraz z formularzem 

zgłaszania opinii na stronie internetowej Gminy Jeleniewo www.jeleniewo.i-gmina.pl i na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo www.bip.jeleniewo.i-gmina.pl oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo. 

3. Opinie i uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia opinii w niżej podany sposób: 

pisemnie na adres: Urzędu Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo; elektronicznie 

na adres: ug_jeleniewo@pro.onet.pl. 

§ 3. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Jeleniewo. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. rolnictwa i gospodarki ziemią. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Jeleniewo 

Kazimierz Urynowicz 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 264.2021 

z dnia 08 listopada 2021 r. 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR ….…..2021 

RADY GMINY JELENIEWO 

 

z dnia ……... 2021 r. 

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy 

Jeleniewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), uchwala 

co się następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jeleniewo działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

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

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego dotyczący działalności gospodarczej; 

2) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt do czasu przewiezienia 

ich do schroniska; 

3) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia 

zamierzonej działalności, w tym: 

a) atestowanymi urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i 

obezwładnienia zwierząt, niestwarzającymi zagrożenia dla ich życia, zdrowia i 

niezadającymi im cierpienia, 

b) pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz 

oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; 

4) prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt lub zapewnić odbiór wyłapanych 

zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt, 

5) zapewnić opiekę lekarsko – weterynaryjną dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 



1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestry 

Sądowego w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność z 

zastrzeżeniem, że na tym terenie możliwe prowadzenie tego rodzaju działalności zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 

poz. 1657) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

3) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia 

zamierzonej działalności, w tym: 

a) atestowanymi urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i 

obezwładnienia zwierząt, niestwarzającymi zagrożenia dla ich życia, zdrowia i 

niezadającymi im cierpienia, 

b) pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz 

oznakowanym w sposób umożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy, 

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt i ich części; 

4) posiadać personel przeszkolony w zakresie postępowania ze zwierzętami, 

5) zapewnić opiekę weterynaryjną dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt. 

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

zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien 

spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego w zakresie prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części; 

2) posiadać tytuł prawny do ogrodzonego i zabezpieczonego przed dostępem osób 

postronnych terenu, na którym prowadzona będzie działalność, 

3) posiadać obiekty, środki i narzędzia niezbędne do właściwego prowadzenia działalności , 

w szczególności: 

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) środki transportu dopuszczone do użycia przy przewozie zwłok zwierzęcych i ich 

części, 

c) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

prowadzenia grzebowisk posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich 

części przed zagrzebaniem oraz narzędzi do grzebania zwłok ich części, 

d) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części posiadać urządzenia do spalania zwłok 

zwierzęcych i ich części spełniające wymagania określone w obowiązujących 

przepisach w tym zakresie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 264.2021 

z dnia 08 listopada 2021 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI 

W sprawie projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wymagań jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części, na terenie Gminy Jeleniewo. 

Dane zgłaszającego: 

1. Instytucja, organizacja lub osoba zgłaszająca propozycje 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2.Adres..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. Dane kontaktowe (nr tel. i e-mail)............................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu.......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwagi do projektu uchwały: 

1. Istniejący zapis w projekcie uchwały wraz z nr paragrafu ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................... 

2. Proponowana zmiana (wraz z nr paragrafu)............................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Uzasadnienie............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

..................................................., dnia ................................ 

 

……………………………………… 

                                                                                      podpis 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w celu związanym z konsultacjami w sprawie 

projektu uchwały Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 

także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo) 

 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: 

Gmina Jeleniewo z siedzibą w Urzędzie Gminy Jeleniewo przy ul. Słonecznej 3, 16-404 Jeleniewo, w 

imieniu którego obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, 16-404 

Jeleniewo 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: 

Z Wójtem Gminy Jeleniewo pełniącym obowiązki administratora w imieniu Gminy Jeleniewo można 

się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo 

3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować poprzez: malczyk@togatus.pl lub pisemnie na adres administratora.  

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza konsultacji ws. projektu uchwały 

Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Jeleniewo. 

Podstawą    przetwarzania    Pana/Pani    danych    osobowych    jest    niezbędność    wypełnienia    przez 

administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: ustawa z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. 

zm.) 

5. ODBIORCY DANYCH: 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone 

do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie 

oprogramowania. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Zał. nr 2 do Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po upływie tego okresu 

dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby 

nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą. 

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub 

miejsca popełnienia domniemanego naruszenia 

9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań 

ustawowych,  w  tym  obsługi  wniosku  i  wydania  decyzji  podział nieruchomości. 

10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI: 

Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 
 


