
 
Załącznik do Uchwały Nr XL/292/22 
Rady Miejskiej w Lubinie 
z dnia 22 listopada 2022 r. 

 

STATUT OGRODU ZOOLOGICZNEGO W LUBINIE 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne  

§ 1. 
1. Ogród Zoologiczny w Lubinie jest gminną jednostką budżetową, której pełna nazwa brzmi: „Ogród 
Zoologiczny w Lubinie” – w skrócie „ZOO Lubin”, zwany w dalszej części statutu „ZOO Lubin”, działającym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 
c) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.), 

d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze 
zm.), 
e) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), 
f) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572), 

g) konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem (CITES) (Dz. U. z 1991 r. nr 27 poz. 112 ze zm.), 

h) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w ogrodach zoologicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 4 poz. 26), 

i) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), 
j) niniejszego statutu. 

§ 2. 
1. ZOO Lubin jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubin, nieposiadającą osobowości prawnej. 
2. Siedzibą ZOO Lubin – jest miasto Lubin, a terenem działania Gmina Miejska Lubin. 
3. ZOO Lubin może być członkiem krajowych i światowych organizacji przyrodniczych, ekologicznych, 
zoologicznych i edukacyjnych. 
4. Nadzór nad działalnością ZOO Lubin sprawuje Prezydent Miasta Lubina. 

Rozdział II 
Przedmiot i zakres działania  

§ 3. 
1. Podstawowym przedmiotem działania jednostki jest zarządzanie, administrowanie, utrzymanie i rozbudowa 
ZOO Lubin poprzez: 

a) kompletowanie, utrzymywanie i prezentowanie ekspozycji stałych i okresowych wybranych 
gatunków zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem, w warunkach 
odpowiadających ich potrzebom biologicznym oraz udostępnianie zwiedzającym, 

b) prowadzenie gospodarki hodowlanej oraz dokumentacji hodowlanej zgodnej z obowiązującymi 
przepisami, 
c) realizacja zakupów, sprzedaży i wymiany zwierząt z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, 
d) edukacja przyrodnicza i ekologiczna z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności, 

e) organizowanie prelekcji, konkursów, szkoleń, zjazdów tematycznych, festynów, kiermaszów, 
wycieczek, wystaw, konferencji, 
f) prowadzenie działalności dydaktycznej dla szkół wszystkich stopni i przedszkoli, 



 g) prowadzenie działalności dla potrzeb naukowych, współpraca z ogrodami zoologicznymi, uczelniami,
instytucjami naukowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą powołanymi do ochrony zwierząt 
i środowiska naturalnego, 

h) nadzór, administrowanie, konserwowanie i remontowanie wszystkich obiektów zlokalizowanych na 
terenie ZOO Lubin, 

i) rozbudowa ZOO Lubin w celu ekspozycji nowych gatunków oraz instalacji i obiektów ułatwiających 
zwiedzanie, 

j) tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu rozwoju i utrzymania we właściwym stanie 
technicznym gospodarowanego mienia oraz jego najem i dzierżawa. 
2. Dodatkową działalnością ZOO Lubin jest: 

a) promocja działalności ZOO Lubin poprzez tworzenie, zamawianie oraz sprzedaż materiałów 
edukacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych, 

b) realizacja usług w zakresie działalności: edukacyjnej, doradczej, szkoleniowej, instruktorskiej, 
pokazowej, projektowej, transportowej i przyrodniczej, 

c) różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy 
i środków audiowizualnych, 

d) współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze 
i w obiektach ZOO Lubin oraz na terenie Gminy Miejskiej Lubin, 
e) promocja Miasta Lubina na terenie kraju i poza jego granicami, 

f) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów związanych z zakresem działalności 
statutowej, 
g) prowadzenie innej aktywności związanej z działalnością ZOO Lubin, 

h) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz zarządzanie 
nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 

Rozdział III 
Organizacja  

§ 4. 
1. Działalnością ZOO Lubin kieruje jednoosobowo Dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go 
na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie 
mieniem i środkami finansowymi. 
2. Dyrektor kieruje działalnością ZOO Lubin na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Lubina. 
3. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Lubina. 
4. Wynagrodzenie Dyrektora ZOO Lubin ustala Prezydent Miasta Lubina. 
5. W przypadku nieobecności Dyrektora lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków 
zastępuje go wyznaczony przez Dyrektora pracownik. 

§ 5. 
Do zakresu działania Dyrektora ZOO Lubin należy w szczególności: 
1. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz dokonywanie w stosunku do nich wszystkich czynności 
wynikających ze stosunku pracy. 
2. Ustalanie Regulaminu Organizacyjnego określającego wewnętrzną strukturę organizacyjną, szczegółowy 
zakres działań, podział czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych osób w ZOO Lubin. 
3. Ustalanie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Regulaminu Wynagradzania określającego zasady 
wynagradzania pracowników ZOO Lubin. 
4. Reprezentowanie ZOO Lubin wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich w granicach działalności 
statutowej ZOO Lubin i pełnomocnictwa. 
5. Ustalanie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez ZOO 
Lubin oraz cenników sprzedaży materiałów. 



 
Rozdział IV 

Zasady gospodarki finansowej 
 

§ 6. 
1. ZOO Lubin prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy o finansach publicznych. 
2. Podstawą gospodarki finansowej ZOO Lubin jest roczny plan finansowy. 

§ 7. 
1. Mienie jednostki jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. 
2. ZOO Lubin gospodaruje powierzonym mieniem kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości. 

Rozdział V 
Postanowienia Końcowe  

§ 8. 
1. Statut nadaje Rada Miejska. 
2. Zmiany niniejszego statutu dokonuje się zgodnie z zasadami ustalonymi dla jego uchwalania. 


