
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  

NR XXXI/391/09 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością  

dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku, i wyłapywania bezdomnych zwierząt 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 

ust.2 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 

106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr XLII/517/02 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 września 2002 r. w sprawie obowiązków 

osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 

dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, i wyłapywania 

bezdomnych zwierząt (Dz. Urz Woj. Dolnośl. z 2002 r. Nr 232, poz. 3218) § 3 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wyłapywania zwierząt na terenie Gminy Miasto 

Świdnica w sposób stały jest każdy podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wydane przez Prezydenta Miasta Świdnicy. 

Wyłapywanie zwierząt w sposób okresowy (masowy) będzie prowadzone przez podmioty wskazane przez 

Prezydenta Miasta Świdnicy.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica. 

 

§ 3 

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

Dolnośląskiego. 

§ 4 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
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