
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/320/2018 

RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM 

z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXI/308/2018 z dnia 27 marca 2018r. Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wielkopolski w 2018 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., 

poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j Dz. U. z 2017r., 

poz. 1840 ze zm.) Rada Miejska w Krzyżu Wielkopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/308/2018 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyż Wlkp. 

w 2018roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku do uchwały § 1 w Rozdziale I otrzymuje brzmienie: 

„ §1. Ilekroć w programie jest mowa o : 

1) Programie należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Gminie Krzyż Wlkp., 

2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzyż Wlkp., 

3) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane w Jędrzejewie 

gm. Czarnków, prowadzone przez firmę VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka , 

4) Zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza, 

5) Zwierzętach wolno żyjących – należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach 

niezależnych od człowieka.” 

2) w załączniku do uchwały § 9.1 w Rozdziale IX otrzymuje brzmienie: 

„ Wskazuje się gospodarstwo rolne położone w miejscowości Lubcz Wielki, adres Gospodarstwo Rolne 

w Lubczu Wielkim 55 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Krzyż 

Wlkp., z którym Burmistrz zawiera stosowną umowę”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wielkopolskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) mgr Elżbieta Thomas 
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