
 

 

UCHWAŁA NR XVII.293.2020 

RADY GMINY OŻAROWICE 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 

2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638) oraz art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii w Tarnowskich Górach, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział 

w Bytomiu oraz Kołem Łowieckim „Jeleń” w Będzinie oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie 

z uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy  Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice 

Rada Gminy Ożarowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI.266.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 r. 

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

na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Śla. 2020 poz. 4085 ), § 10. otrzymuje brzmienie: 

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

zwierząt realizowane będzie przez lekarza weterynarii, Pana Artura Grabowskiego, właściciela 

Przychodni Weterynaryjnej w Żarkach przy ul. Mostowej 1. Po przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu stanu 

poszkodowanego zwierzęcia podejmowane będą odpowiednie czynności. W przypadku gdy zwierzę jest 

ranne, zapewnia mu się opiekę lekarza weterynarii, natomiast gdy zwierzę jest martwe, następuje 

uprzątnięcie i utylizacja jego zwłok w przeznaczonym do tego zakładzie". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2020 r.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice 

 

 

mgr inż. Marian Czernikarz 
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