
 

 

UCHWAŁA NR 76/VI/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2019r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 

poz. 506), w związku z art. 11a ust. 1, 2, 3a i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019r., poz. 122), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 38/IV/2019 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 20 marca 2019r. 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Wieleń w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019r., poz. 3226), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć gminę Wieleń; 

2) Schronisku, należy przez to rozumieć - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, gm. 

Czarnków, prowadzone przez firmę VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M. 

Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka; 

3) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące 

w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 

4) podmiocie uprawnionym do wykonywania zabiegów sterylizacji, elektronicznego znakowania 

(czipowania) i usypiania ślepych miotów - należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny VET- 

ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka”. 

2. § 6.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6.1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane będzie w miarę potrzeb, przez firmę VET-ZOO 

lek. wet. Zenon Jażdżewski ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka, na podstawie umowy zawartej 

z Gminą”; 

3. § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą, a Schroniskiem prowadzonym 

przez firmę VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 

Trzcianka. Koszty całodobowej opieki weterynaryjnej pokrywa Gmina”. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Mirosław Myszkowski 
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