
 

 

UCHWAŁA NR XXI/191/16 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 20 września 2016 r. 

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

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Lubina. 

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

z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Lubina. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami na terenie miasta Lubina powinien: 

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

2) dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do chwytania, obezwładniania  

oraz transportowania bezdomnych zwierząt, takimi jak: 

a) atestowane urządzenia, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i w razie potrzeby 

obezwładniane, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ich zdrowia i życia, 

b) samochód przystosowany do transportu zwierząt, który ma powierzchnię i kubaturę umożliwiającą 

ustawienie klatek transportowych zapewniających odpowiednie do wielkości zwierząt warunki 

przewozu, zamocowanych w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie w czasie ruchu pojazdu, 

posiadający odpowiednią wentylacje oraz umożliwiający utrzymanie higieny; 

3) w razie potrzeby zapewnić wyłapanym zwierzętom opiekę lekarza weterynarii; 

4) posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami lub dysponować 

przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami; 

5) dysponować miejscem (terenem) do przetrzymania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem  

ich do schroniska; 

6) posiadać możliwość przekazania wyłapanych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

7) posiadać możliwość przekazania zwłok zwierzęcych podmiotowi zajmującemu się ich unieszkodliwianiem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

B. Potocka-Zdrzalik 
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