
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie stanowiska-apelu Rady Miejskiej w Namysłowie w związku z występami objazdowych 
przedstawień i pokazów, wykorzystujących dzikie zwierzęta, na nieruchomościach będących 

własnością Gminy Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, z późn. zm.) oraz § 41 ust. 3 Statutu Gminy Namysłów uchwalonego Uchwałą nr X/89/03 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r., Nr 2, poz. 29, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Rada Miejska w Namysłowie apeluje do Burmistrza Namysłowa aby podjął działania w sprawie 
zapobiegania lokalizacji występów objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem dzikich zwierząt, na 
nieruchomościach należących do Gminy Namysłów, a w szczególności:
1) nie zezwalał na sytuowanie w/w pokazów i przedstawień na mieniu należącym do Gminy Namysłów 

oraz mieniu będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy;
2) zakazał dystrybucji biletów na przedstawienia i pokazy w jednostkach oświatowych i pozostałych 

jednostkach organizacyjnych Gminy Namysłów;
3) zakazał promocji tych imprez i wydarzeń na słupach ogłoszeniowych, energetycznych, tablicach 

informacyjnych będących własnością gminy oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy 
Namysłów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie

Dzikie zwierzęta wykorzystywane w większości cyrków jako atrakcja przez 10 miesięcy w roku,
przewożone są w zamknięciu i tresowane często w nieodpowiednich warunkach bytowych. Mając na
uwadze głosy mieszkańców Gminy Namysłów, iż widok zwierząt w klatkach oraz ich tresury jest
w szczególności dla dzieci nie odpowiedni oraz zdarza się traumatyczny, radni podjęli inicjatywę
uchwałodawczą, aby Burmistrz Namysłowa, który zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym zarządza
mieniem komunalnym, nie zezwalał na występy objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem
dzikich zwierząt, na nieruchomościach należących do gminy oraz promocji tych wydarzeń w obiektach
i na mieniu należącym do gminy.
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