
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/652/18 

RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 23 maja 2018 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) 

Rada Miasta Knurów 

 

uchwala 

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

przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

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

2) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania i transportu bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) atestowane środki i urządzenia, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób 

nie powodujący zagrożenia dla ich zdrowia i życia, 

b) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu środek transportu zwierząt, spełniający wymogi określone 

w przepisach odrębnych; 

3) zapewnić gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów przez schronisko dla zwierząt; 

4) zapewnić gotowość odbioru zwłok zwierząt przez uprawniony podmiot. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LII/661/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 06 lipca 2006 r. w sprawie: ustalenia 

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o dalszym postępowaniu z nimi na terenie miasta 

Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006 r. Nr 106 poz. 3025). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2018 r.

Poz. 3643



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Tomasz Rzepa 
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