UCHWAŁA NR LVI/387/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/362/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia
27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2014 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 oraz 1318) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miejska
w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIII/362/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 marca 2014
roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2014 roku, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„odławianiu i umieszczaniu w Schronisku dla Zwierząt w Łowiczu zwierząt
bezdomnych, zagubionych, błąkających się po terenie Gminy Miasto Łowicz. Interwencyjne
odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowane jest przez
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz;”.
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„odławianiu i umieszczaniu zwierząt domowych z wypadków samochodowych, na zgłoszenie
mieszkańców, organizacji społecznych, Policji i innych służb porządkowych oraz
zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej przez lekarza weterynarii, z którym
Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu posiada zawartą umowę na świadczenie
przedmiotowych usług tj. Przychodnię Weterynaryjną – Popławscy S.C., ul. Starościńska
5, 99-400 Łowicz;”.
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Urząd Miejski w Łowiczu zapewnia opiekę zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy
Miasto Łowicz za pośrednictwem Pana Jacka Gajdy, będącego właścicielem gospodarstwa
rolnego zlokalizowanego we wsi Pilaszków 7, Gmina Łowicz.”.
§ 2.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Zasępa

