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UCHWAŁA NR XL/262/2018
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany załącznika do uchwały XXXIX/247/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kozłów na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz art 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U 2017
poz. 1840) Rada Gminy Kozłów uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Kozłów z dnia 26 marca 2018r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kozłów na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1. §5 otrzymuje brzmienie: Gmina zapewni miejsce bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt
w Zawierciu prowadzonym przez Pana Rafała Żmudę, siedziba ul. Podmiejska 51b, 42-400 Zawiercie, tel.
kontaktowy: 730-505-255. Schronisko zapewni opiekę weterynaryjną i obligatoryjną sterylizacje przyjętym
zwierzętom.
2. §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kozłów, prowadzone
jest przez podmiot, który posiada wpis do rejestru Głównego Lekarza Weterynarii oraz zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kozłów tj. Pan
Rafał Żmuda prowadzący schronisko dla zwierząt w Zawierciu z siedzibą ul. Podmiejska 51b, 42-200 Zawiercie.
3. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska jesli nie znaleziono ich
właściciela z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na
ich stan zdrowia lub wiek, są poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji przez lekarza weterynarii Artura
Grabowskiego w Przychodni Weterynaryjnej 42-310 Żarki ul. Mostowa 1.
4. §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Usypianie ślepych miotów będzie przeprowadzał lekarz weterynarii Artur
Grabowski prowadzący Przychodnie Weterynaryjną 42-310 Żarki ul. Mostowa 1, współpracujący ze
schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu.
5. §12 otrzymuje brzmienie: Opieka weterynaryjna dla zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych
została zapewniona przez lekarza weterynarii Artura Grabowskiego prowadzącego Przychodnie Weterynaryjną
42-310 Żarki ul. Mostowa 1, współpracującego ze schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu, ul. Podmiejskla 51b,
42-200 Zawiercie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Florek

