
UCHWAŁA NR XXXIII/192/2022 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. 
w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polska Cerekiew 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. 559, z późn. zm.1)) oraz art. 11a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 572), po uzyskaniu opinii Koła Łowieckiego „TUR” w Bielsku-Białej i Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Opolu, Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/186/2022 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Polska Cerekiew w 2022 r., w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
"§5  ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Wyłapane koty wolno żyjące poddane będą zabiegom sterylizacji albo kastracji, które prowadzone będą 
w ramach zawartej umowy z lekarzem weterynarii – Gabinet Weterynaryjny Jan Piskoń, ul. Opolska 30, 47-
100 Strzelce Opolskie oraz „4 Łapy Gabinet Weterynaryjny Magdalena Żuchora” ul. Raciborska 14, 47-208 
Reńska Wieś. 

2. Sterylizacja i kastracja zwierząt przyjętych do Schroniska, dokonywana jest obligatoryjnie, dopiero po 
upływie 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia celem umożliwienia odebrania zwierzęcia przez jego właściciela 
lub opiekuna, jeżeli zgłosi się on do Schroniska przed upływem ww. terminu." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego                               
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CE9B810A-7BC4-469B-BDE1-91344EF8A648. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3


