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UCHWAŁA NR XVI/106/2012
RADY GMINY JANOWICE WIELKIE

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Janowice Wielkie w 2012 roku 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142,poz.1591 z późn. zm.), art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, 
poz.1002 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, po zasięgnięciu opinii 
upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
dzierżawcy /zarządcy/ obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy Janowice Wielkie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Janowice Wielkie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Szymon Młodziński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r.Nr 106,poz.1002 z późn. zm.) 
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy. 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnięcie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się 
wyłącznie na mocy uchwały rady gminy podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po 
zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt. W związku z powyższym w uchwale określono zasady i warunki wyłapywania bezdomnych 
zwierząt oraz dalsze postępowanie z nimi. Projekt niniejszej uchwały uzgodniony został z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii w Jeleniej Górze oraz zaopiniowany przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd 
Koła w Jeleniej Górze oraz zarządcami-dzierżawcami obwodów łowieckich działających na obszarze gminy. 
W 2012 r. będą wykonywane przede wszystkim działania interwencyjne, przede wszystkim odłów bezpańskich 
psów (szacuje się, ze odłowione zostaną 3-4 psy, a koszt umieszczenia każdego z nich w schronisku wyniesie ok. 
700 zł). 
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