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UCHWAŁA NR XLV/319/2022 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zmiany  uchwały Nr  XLIV/313/2022  Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Żarnów w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559ze zm.) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) oraz 

art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888), Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLIV/313/2022 Rady Gminy Żarnów z dnia 25 sierpnia 2022 

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

terenie Gminy Żarnów w 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany w: 

1) § 4  ust. 1 pkt. 1 załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie: „ustalenie miejsc, w których przebywają koty 

wolno żyjące na podstawie zgłoszeń mieszkańców, organizacji społecznych 

i własnych ustaleń”; 

2) § 4 ust. 1 w załączniku do uchwały w pkt. 5 dodaje się wyrażenie: „Stowarzyszeniem „Pomagajmy 

Zwierzętom” w Miedznej Murowanej, ul. Polna 66, 26-330 Żarnów; 

3) §8 ust 2, otrzymuje brzmienie: „Gmina pokryje z budżetu Gminy koszty związane 

z usypianiem ślepych miotów bezdomnych zwierząt wg wcześniejszych ustaleń cenowych 

z lekarzem weterynarii”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia publikacji. 

 

   

Przewodniczący Rady Gmny 

Żarnów 

 

 

Sławomir Błażejewski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.) Rada 

Gminy Żarnów wypełniając obowiązek, określa corocznie w drodze uchwały do dnia 31 marca, program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania: 

1) powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2) zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy; 

3) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ww. ustawy, podmioty te w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, 

wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu. 

Opinie pozytywne na piśmie w sprawie przedmiotowego projektu otrzymano od Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Opocznie, Koło Łowieckie Nr 46 w Tomaszowie Maz. „Daniel", Koło Łowieckie 

Nr 17 Nadleśnictwo Opoczno „Bażant”, Koło Łowieckie Nr 4 w Końskich „Cietrzew”, Stowarzyszenie 

„Pomagajmy Zwierzętom"  Miedzna Murowana. 

Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenia populacji 

porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a także edukację w zakresie humanitarnego 

traktowania zwierząt. 

Realizacja „Programu ...” wpłynie na ograniczenie ilości bezdomnych zwierząt, a także na zmniejszanie 

populacji porzuconych zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz konieczność wdrożenia „Programu 

...”zasadne jest podjęcie niniejszej uchwał. 

Ponadto niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany zalecane przez organ nadzoru w zawiadomieniu o wszczęciu 

postepowania z dnia 09.09.2022 PNIK-I.4131.945.2022. 


