
UCHWALA Nr XXIX/148/13 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w spravvie zmiany uchwal>' Nr XXVII/t38/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
21 marca 2013r. w sprawie przyj^cia „Programu opicki nad zwierzetami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na terenie miasta Chojnowa na rok 2013". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pozn. zm.) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. 0 ochronie zwierzat (Dz. U . z 2003 r. Nr 106 poz. 1002. z pozn. zm.) Rada Miejska 
Chojnowa uchwala, co nast^puje: 

§ 1 . W uchwale Nr XXVII/138/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. 
w sprawie przyj^cia „Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzat na terenie miasta Chojnowa na rok 2013" wprowadza si^ nast^puj^ce 
zmiany: 
- w zat^czniku do uchwaly skresla si^ w §1 pkt 1. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3, Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



Uzasadnienie 

W sprawie zmiany do uchwaly Nr XXVII/138/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
21 marca 2013r w sprawie przyj^cia „Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie miasta Chojnowa na rok 2013". 

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat 
na terenie miasta Chojnowa na rok 2013, zostat przyjety przez Rade Miejsk^ Chojnowa jako 
zal^cznik do Uchwaly Nr XXVII/138/13 z dnia 21 marca 2013r. 
Program zostat zaopiniowany bez uwag przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy 
oraz przez zarz^dce Kola lowieckiego „Sok61" dzialaj^cego na terenie miasta. 

Zadanie zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeh z udzialem zwierzat 
realizowane jest przez Cabinet Weterynaryjny w Chojnowie maj^cy mozliwosc swiadczenia 
uslug calodobowo, kazdorazowo na zlecenie miasta. 
Z uwagi na brak gospodarstw hodowlanych na terenie miasta ,w razie potrzeby zaopiekowania 
sie zwierzetami bed^ one przewozone do innego gospodarstwa .na podstawie porozumienia 
spisanego z rolnikiem. 

W programie opieki nad zwierzetami \vprowadzono defmicje kotow wolno zyjq^cych. 
Zgodnie z orzeczeniem Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego we Wroclawiu nr II SA/Wr 
504/12 ustawa o ochronie zwierzat w art.4 zawiera defmicje okreslaj^ce znaczenie 
poszczegolnych pojec zawartych w ustawie, rowniez pojecie ,. kotow wolno zyj^cych". 
Zwierzeta nieudomowione, zyj^ce w warunkach niezaleznych od czlowieka, zaUcza 
sie do zwierzat wolno zyj^cych ,a wiec koty wolno zyj^ce rowniez. Pojecie zwierzat wolno 
zyj^cych zostalo juz zdefmiowane w ustawie. Zatem tworzenie defmicji juz funkcjonuj^cych w 
ustawie jest niedozwolone. 
W zwiq.zku z powyzszym podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne. 


