
DRUK NR 4 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr................ 

RADY GMINY CHEŁMŻA 
 

z dnia..................... 

 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2021 r. 
 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 poz. 713 i 1378), art 11 ust. 1 i 11a ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638), po uzyskaniu opinii uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2021 r. Program stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Monika Kuraś 

Pracownik referatu GKOŚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUK NR 4 

UZASADNIENIE  

do uchwały Nr........... Rady Gminy Chełmża 

z dnia ….............. 

 

Zgodnie z art 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Gmina ma obowiązek 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy, Rada Gminy 

corocznie do 31 marca uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Program na 2021 r. został przygotowany z myślą o ograniczeniu ilości 

zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu ich bytowania.  

Program w wykonaniu art. 11a ust. 7 ustawy przedstawiono do zaopiniowania i uzyskano opinie 

pozytywne od następujących podmiotów: 

 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, opinia z dnia 29 stycznia 2021 r., 

 Koła Łowieckiego „ŁOZA” w Chełmży, opinia z dnia 04 lutego 2021 r., 

 Koła Łowieckiego „ZLOT” w Toruniu, opinia z dnia 02 lutego 2021 r., 

 Koła Łowieckiego „DARZ BÓR” w Toruniu, brak wydania opinii w terminie 21 dni od 

otrzymania projektu – akceptacja programu, 

 Polskiego Związku Łowieckiego Ośrodka Hodowli Zwierzyny „GRODNO” w Mirakowie, brak 

wydania opinii w terminie 21 dni od otrzymania projektu – akceptacja programu, 

 Koła Łowieckiego „BAŻANT” w Wąbrzeźnie, brak wydania opinii w terminie 21 dni od 

otrzymania projektu – akceptacja programu, 

 Stowarzyszenie Inicjatywa Ochrony Praw i Wyrównywania Szans z Bydgoszczy, brak wydania 

opinii w terminie 21 dni od otrzymania projektu – akceptacja programu. 

 


