UCHWAŁA NR XXVIII/221/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020”
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) po
zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich
działających na obszarze Gminy Mrocza uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020”, zmienia się w załączniku do niniejszej uchwały § 5 ust. 3, § 7 ust. 2 i §
8 ust. 1, które otrzymują brzmienie:
„§ 5. ust 3. Zabiegi sterylizacji albo kastracji przeprowadza lekarz weterynarii, Pan Andrzej
Podlaszewski, Gabinet Weterynaryjny, Witosław 32, 89 – 115 Mrocza.”.
„§ 7. ust 2. Usypianie ślepych miotów przeprowadza lekarz weterynarii, Pan Andrzej
Podlaszewski, Gabinet Weterynaryjny, Witosław 32, 89 – 115 Mrocza.”.
„§ 8. ust 1. Zwierzęta gospodarskie zostaną umieszczone w jednym w dwóch
gospodarstw: ·Przedsiębiorstwo Rolno - Przemysłowe „Przem - Rol” Spółka z o.o.
Modrakowo, Modrakowo 1, 89 - 115 Mrocza, ·Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa Wyrza, Wyrza 9/1, 89 - 115 Mrocza.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
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Uzasadnienie
Zgodnie
z art. 11a
ustawy
z dnia
21 sierpnia
1997 r.
o ochronie
zwierząt
(Dz. U.
z 2020 r. poz. 638), Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Taki program został przyjęty Uchwałą Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Mroczy na sesji w dniu
24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mrocza na rok 2020”.
W dniu 16 września 2020 r. (data wpływu 21.09.2020 r.) Prokurator Rejonowy
Notecią
zaskarżył
w części
ww.
Uchwałę
Rady
Miejskiej
Nr XX/164/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., zarzucając jej istotne naruszenie prawa, tj.:

w Nakle nad
w Mroczy

a)art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2019 r.
poz. 122) poprzez zaniechanie wskazania w § 7 ust. 2 załącznika do ww. uchwały konkretnego lekarza
weterynarii mającego dokonywać usypiania ślepych miotów,
b)art. 11a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2019 r.
poz. 122) poprzez zaniechanie wskazania w § 5 ust. 3 załącznika do ww. uchwały konkretnego lekarza
weterynarii, który przeprowadza zabiegi sterylizacji
i kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
c)art. 11a ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2019 r.
poz. 122) poprzez zmodyfikowanie treści ustawy o ochronie zwierząt w § 8 ust. 1 załącznika do ww.
uchwały i zawężenie zakresu materii ustawowej regulowanej uchwałą jedynie do bezdomnych zwierząt
gospodarskich.
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) skarga do sądu administracyjnego wnoszona
jest za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ, którego
skarga dotyczy przekazał skargę sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
W związku z powyższym i stwierdzeniem przez Organ, że powyższa skarga zasługuje na
uwzględnienie, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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