
 

 

OBWIESZCZENIE NR XXXII/221/13 

RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

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

przed bezdomnymi zwierzętami. 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 

31 stycznia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Dz. 

Urz. Woj. Doln. z 8 marca 2012 r., poz. 963) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:  

1) uchwałą nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Dz. Urz. Woj. Doln. z 13 kwietnia 2012 r., poz. 

1402). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje:  

1) § 2 i § 3 uchwały nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Dz. Urz. Woj. Doln. z 13 kwietnia 

2012 r., poz. 1402), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.  

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

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady: 

M. Janas 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 lipca 2013 r.

Poz. 3993



Załącznik do obwieszczenia Nr XXXII/221/13 Rady  

Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 czerwca 2013 r. 

UCHWAŁA NR XVI/118/12  

RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE  

z dnia 31 stycznia 2012 r.  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594), w związku z 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. W celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania:  

1) (uchylony)
1)

,  

2) posiadać urządzenia do wyłapywania zwierząt nie powodujące cierpienia i uszkodzenia ciała zwierząt,  

3) posiadać środki transportu przeznaczone do przewozu zwierząt; środki te powinny zapewniać odpowiednią 

temperaturę, wentylację oraz naturalną pozycję przewożonych zwierząt; pojazd powinien być oznaczony 

w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,  

4) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, odpowiednie zasoby rzeczowe i organizacyjne do prowadzenia 

przedmiotowej działalności, w tym do zapewnienia opieki weterynaryjnej. 

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być potwierdzone następującymi dokumentami:  

1) (uchylony)
2)

,  

2) dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do dysponowania środkami transportu przeznaczonymi do 

przewozu zwierząt,  

3) wykazem wyposażenia, będącego w dyspozycji przedsiębiorcy, wykorzystywanego przy świadczeniu 

usług. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

                                                      
1) 

przez § 1 pkt 1) uchwały nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Dz. Urz. Woj. Doln. z 13 kwietnia 2012 r., poz. 1402, która weszła w życie 

29 kwietnia 2012 r. 
2) 

przez § 1 pkt 2) uchwały nr XVIII/128/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XVI/118/12 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (Dz. Urz. Woj. Doln. z 13 kwietnia 2012 r., poz. 1402, która weszła w życie 

29 kwietnia 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3993


		2013-07-01T15:22:17+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




