
UCHWAŁA NR XXX/294/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/21 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2021 roku

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku 
z art. 11 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach, koła 
łowieckiego działającego na terenie Gminy 
Krupski Młyn oraz organizacji społecznych, 
których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy 
Krupski Młyn 

 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w Programie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski 
Młyn w 2021 roku, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXV/249/21 Rady Gminy Krupski 
Młyn z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Krupski Młyn w 2021 roku, 
w następujący sposób: 

1) § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„Sprawowanie całorocznej opieki nad kotami 
wolno żyjącymi realizowane jest poprzez 
zapewnienie wody pitnej oraz zakup przez 
gminę karmy, wydawanej społecznym 
opiekunom kotów (karmicielom), 
zarejestrowanym w Referacie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, celem 
prowadzenia przez nich dokarmiania, 
w okresie zimowym, w miejscach 

dotychczasowego schronienia kotów wolno 
żyjących.”  

2) § 7 ust. 4 otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: „Odłowione zwierzęta domowe są 
przewożone przez podmiot uprawniony do 
schroniska, o którym mowa w §2 ust. 7, 
położonego w Miedarach przy ul. 1 Maja 76. 
Schronisko zapewnia przyjętym zwierzętom 
opiekę, w szczególności schronienie, 
wyżywienie,  niezbędną opiekę weterynaryjną, 
w tym leczenie, szczepionki, odrobaczenie, 
odpchlenie, usypianie ślepych miotów, 
uzasadnioną eutanazję, sprawowaną przez 
Przychodnię Weterynaryjną s.c. Piotr Hoin, 
Marek Gajda z siedzibą w Zbrosławicach przy 
ul. Wolności 121d, 42-674 Zbrosławice”.  

3) §10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
„Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizuje 
podmiot prowadzący schronisko w Miedarach 
przy ul. 1 Maja 76, wskazany w §2 
ust. 7 poprzez dokonywanie przez lekarza 
weterynarii zabiegów usypiania w sposób 
humanitarny”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXV/249/21 
Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 marca 
2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krupski 
Młyn w 2021 roku pozostają bez zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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