
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/161/16 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 14 września 2016 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 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – Rada Gminy Somianka uchwala się, co następuje: 

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

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Somianka. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania: 

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

2) dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt, spełniającym wymagania art. 24 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), dopuszczonym 

decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

3) posiadać atestowane środki i narzędzia przeznaczone do chwytania i obezwładniania oraz transportowania 

zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 

753); 

4) zapewnić pomoc weterynaryjną w razie potrzeby; 

5) dysponować miejscem do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich 

do schroniska; 

6) być przeszkolonym w zakresie postępowania ze zwierzętami i przepisów o ochronie zwierząt. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Jan Rakowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 8253


		2016-09-22T13:12:33+0000
	Polska
	Anna Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




