
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXI/267/2013 

RADY GMINY ZAWOJA 

z dnia 23 stycznia 2013 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić 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 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 

poz. 391 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie na terenie gminy Zawoja, działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Krzysztof Chowaniak 
 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 1097



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/267/2013   

Rady Gminy Zawoja   

z dnia 23 stycznia 2013 r.  

 

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.  

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w § 1, powinien posiadać wpis 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego 

potwierdzający że jego działalność obejmuje przedmiot udzielenia zezwolenia.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami powinien:  

1) posiadać specjalistyczne środki i urządzenia przeznaczone do wyłapywania i transportowania bezdomnych 

zwierząt;  

2) posiadać umowę lub pisemne oświadczenie wystawione przez schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

o gotowości do odbioru wyłapanych zwierząt co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę 

zamierzonego czasu prowadzenia działalności;  

3) udokumentować gotowość lekarza weterynarii do udzielenia pomocy weterynaryjnej wyłapanym 

zwierzętom;  

4) udokumentować gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się  

unieszkodliwianiem takich zwłok;  

5) posiadać kadrę odpowiednio przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami;  

6) prowadzić ewidencję świadczonych usług.  

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, o którym mowa w § 1 powinien złożyć wniosek 

o udzielenie zezwolenia zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).  

§ 5. Wymagania określone w § 3 nie zwalniają przedsiębiorcy od spełnienia innych wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych.  

  

 Przewodniczący Rady  

Krzysztof Chowaniak 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1097


		2013-01-31T12:08:32+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




