UCHWAŁA NR L/323/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 22 października 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Głogów oraz zapewnienia opieki
wyłapywanym zwierzętom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zmianami) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r., poz.
856) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Głogów oraz zapewnienia dalszej opieki
wyłapywanym zwierzętom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE
Art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856),
któtrego brzmienie zostało nadane na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrztymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2011 r., Nr 230,
poz. 1373) stanowi: Rada gminy wypełniając obowiązek, o ktorym mowa w art. 11 ust. 1 określa w drodzi
uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiega
bezdomności zwierząt. Nałożenie ustawa obowiązku uchwalania programu czyni bezprzedmiotową uchwałę
Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 29010 r. Nr XLVIII/396/2010 i powinna został wyeliminowana
z obiegu prawnego.
W międzyczasie niektóre zapisy uchwały utraciły także rację bytu ze wazględu na orzecznictwo
sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Dolnośląskiego, podejmowanych co
prawda wobec uchwał innych gmin, ale odnoszą się one także do przedmiotowej uchwały.
Zapisy uchwały były także kwestionowane przez Prokuratowa Okręgowego w Legnicy i dotyczyły
odpłatności właścicieli wyłapywanych psów za ich przechowanie w schronisku, jak też kwestii oddania do
adopcji po 15 dniach od wyłapania zwierzęcia.
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