
 

 

UCHWAŁA NR XXX/430/17 

RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 

z dnia 12 lipca 2017 roku 

w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVI/362/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 

2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446, z p. zm.), art. 11 ust. 1 oraz art. 11 a ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie 

zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z p. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt 

(Dz. U. Nr 116, poz. 753), w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z p. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje. 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/362/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2017 r. 

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

terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku do w/w uchwały: 

1) w § 1 skreśla się punkt 4 

2) w § 2 ust. 1 skreśla się punkt 10 

3) w § 2 skreśla się ust. 8 

4) § 2 ust. 3 załącznika do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:  Odławianie bezdomnych zwierząt będzie 

prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia. Zadanie to realizowane będzie przez podmiot prowadzący 

schronisko - Azyl dla Psów i Kotów w Tarnowie ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów. Po odłowieniu 

bezdomne zwierzę będzie przewożone do Azylu, gdzie zapewniona mu będzie należyta opieka i ochrona. 

Azyl będzie także dążył do znalezienia zwierzęciu odpowiedniego opiekuna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. 

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych 

Urzędu Miejskiego w  Dąbrowie Tarnowskiej oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego 

w  Dąbrowie  Tarnowskiej. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 4875



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Jacek Sarat 
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