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z dnia  27 marca 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwałyNr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. 
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku". 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 a ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 106 ze zmianami) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/280/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 
2013 roku” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013.745 z dnia 20 marca 2013 r.) wprowadza się następującą zmianę: 

1) W załączniku Nr 1 do uchwały dodaje się § 13, który otrzymuje następujące brzmienie: Zobowiązuje się 
właścicieli psów do ich rejestracji w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie 30 dni od daty 
nabycia oraz do wyrejestrowania zwierzęcia w terminie 14 dni od jego sprzedaży, zaginięcia lub śmierci. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 
i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. 

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

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

1) podstawa prawna, 

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku), 

Art.18. ust.2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) 

Art.11a. ust.1 Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, 
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają byś osiągnięte, 

Ustawa z dnia 16 września 2011 o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011r. nr 230 poz. 1373) wprowadziła nowy obowiązek dla rady 
gminy poprzez coroczne określenie w drodze uchwały programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z wprowadzeniem programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt zapis dotyczący rejestracji psów, który ma zapobiegać bezdomności ma być 
zamieszczony w w/w programie, a nie jak dotychczas w regulaminie utrzymania czystości i porządku. 

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać, 

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Straż Miejska, Wydział Budżetowo-
Finansowy. 

3) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać, 

uchwała budżetowa 

4) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych 
w projekcie uchwały, zarządzeniu, regulaminie, instrukcji. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komendant Straży 
Miejskiej, Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego 
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