
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/218/2016 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie 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. 2016  

poz. 446 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2016 poz. 250 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Milicz powinien spełniać następujące wymagania: 

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

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której znajdują się obiekty do czasowego 

przetrzymywania zwierząt i baza transportowa, 

3) obiekty czasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt winny chronić je przed zimnem, upałami,  

i opadami atmosferycznymi, 

4) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada: 

a) odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) pozwalającą na ustawienie metalowych klatek 

odpowiadających wielkością dużego zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie klatek  

w czasie transportu, 

b) zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

c) dostateczną wentylację, 

d) podłogę, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, 

5) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór 

wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych, 

6) posiadać zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok 

zwierzęcych, albo posiadać uprawnienia do tych czynności, 

7) zapewnić zwierzętom w razie potrzeby pomoc weterynaryjną, 

8) dysponować kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami, przepisów  o ochronie zwierząt  

i obsługi posiadanego specjalistycznego sprzętu, 

9) posiadać atestowane urządzenia i środki nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt  

ani nie zadające im cierpienia, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane i w razie potrzeby 

poskramiane, 
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10) przedsiębiorca prowadzący działalność w w/w zakresie oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt  

z wyłapywanymi i transportowanymi zwierzętami, nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu: 

H. Smolińska 
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