
UCHWAŁA NR XXXI/321/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Miejska 
w Łobzie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

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

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi środami przeznaczonymi do chwytania oraz 
transportowania bezdomnych zwierząt, spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa; 

3) dysponować odpowiednio wykształconymi lub przeszkolonymi osobami; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane lub urządzenia 
przystosowane do czasowego przetrzymania zwłok zwierzęcych.

§ 2. 

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) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt; 

3) dysponować odpowiednio wykształconymi lub przeszkolonymi osobami; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane lub urządzenia 
przystosowane do czasowego przetrzymania zwłok zwierzęcych.

§ 3. 

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) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części; 

2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność w zakresie prowadzenia 
grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 

3) posiadać tytuł prawny do dysponowania obiektami, urządzeniami, sprzętem i środkami technicznymi 
w odpowiedniej ilości i jakości stosownie do zakresu działalności, spełniające wymagania obowiązujących 
przepisów prawa, a w szczególności: 

a) narzędziami służącymi do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 

b) środkami niezbędnymi do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem.
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§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Kazimierz Chojnacki
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Uzasadnienie

W celu wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), przygotowany został projekt uchwały w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 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.

Podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał Ireneusz Kabat Zastępca Burmistrza.

Id: DBA75272-0EAA-43F5-801B-FB3D66A9CD02. Podpisany Strona 1




