
 

/PROJEKT/ 
 

Uchwała Nr …………….. 
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……………………... 
 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia Ośrodka 

Rehabilitacji Zwierząt  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  

w związku z art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach 

Dolnych uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Fundacji Bieszczadzka Organizacja Ochrony 

Zwierząt dotyczący utworzenia i prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt na 

terenie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 56, 561, 54 i 55, położonych  

w miejscowości Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr ………. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia …………. 

 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia Ośrodka 

Rehabilitacji Zwierząt  

 

W dniu 12 stycznia 2022 r. do Biura Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

wpłynął wniosek Fundacji Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt ul. 29 

Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne o wydanie pozytywnej opinii w sprawie 

rejestracji Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. 

Zgodnie z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym prowadzone jest leczenie  

i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki 

człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. 

Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt wymaga uzyskania 

zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy czym do wniosku  

w tym zakresie dołącza się opinię właściwej Rady Gminy. 

Stosownie do zapisów art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody do obowiązków organów publicznych należy dbałość o przyrodę będącą 

dziedzictwem i bogactwem narodowym oraz zapewnienie warunków prawnych, 

organizacyjnych i finansowych dla jej ochrony. 

 


