
 

 

UCHWAŁA NR XLV-256-2017 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 10 lutego 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części na terenie gminy Nędza 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

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

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 296 z późn. zm. ) 

Rada Gminy Nędza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLIII-246-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Nędza (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2017 r., poz. 30 ), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1, w ust. 2 skreśla się wyrażenie: „w szczególności”, 

2) w § 2, w ust. 2 skreśla się wyrażenie: „w szczególności”, 

3) w § 2, w ust. 2 skreśla się wyrażenie: „w szczególności”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Gerard Przybyła 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 927
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