
UCHWAŁA Nr XXV.178.2017 
RADY GMINY W IMIELNIE 
z dnia 29 listopada 2017r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami 
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku 

 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875)  i art. 11a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2017 poz.1840) Rada Gminy w Imielnie 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W Gminnym Programie Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2017 roku, przyjętego  uchwałą                             
Nr XXI.140.2017 Rady Gminy w Imielnie z dnia 24 marca 2017 roku, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 5 otrzymuje brzmienie: „ Odławianie bezdomnych zwierząt. 

Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do 

których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 

dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu                                    

i bezpieczeństwu ludzi. Odławianiem oraz transportem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

Imielno zajmuje się firma JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42 - Zawiercie, prowadząca 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Bolesław, ul. Parkowa 60, 32-329 

Bolesław. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza 

zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. Transport 

bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do 

bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt”. 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „ Usypianie ślepych miotów. 

Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii Grzegorza 

Wójcika prowadzącego Gabinet Weterynaryjny w Sobkowie przy ul. Kieleckiej 1A, z którym 

Gmina ma podpisaną umowę. Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili 

życia – łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń, sam 

zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 
 
§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 


