UCHWAŁA NR LIV/455/2014
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r., poz. 645 i poz. 113; z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) w związku
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami: z 2013 r. poz. 1593)
Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym wnioskowanej działalności,
2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt w tym:
a) atestowany sprzęt służący do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie powodujący zagrożenia dla ich
zdrowia i życia oraz nie powodujący u nich cierpienia,
b) samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiająca ustawienie klatek odpowiadających wielkością
średniej wielkości zwierzęcia w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz
zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed negatywnymi wpływami atmosferycznymi,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie
czystości,
3) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,
4) zapewnić bezpieczeństwo osób wyłapujących zwierzęta,
5) dysponować nieruchomością stanowiącą miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt w przypadku, jeżeli
zwierzęta nie są przewożone bezpośrednio do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie sprzętu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a,
3) umowa lub inny dokument dotyczący stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust.1 pkt 5, albo dokument potwierdzający
prawo własności tej nieruchomości,
5) dokument rejestracji pojazdu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu- dokument
potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) prowadzenie m. in. działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi
zwierzętami wymaga uzyskanie zezwolenia. Przepisy powołanej wyżej ustawy obligują radę gminy do
określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie powyższej działalności. Podjęcie przez Radę Miasta Bolesławiec niniejszej uchwały
jest uzasadnione i stanowi wykonanie obowiązku nałożonego na organy gminy. Gmina Miejska Bolesławiec
nie ponosi skutków finansowych, związanych z wejściem w życie uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta
Józef Pokładek
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