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UCHWAŁA NR XLVIII/396/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

 z dnia 25 maja 2010 r. 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Głogów  
oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póŝn. zm.), po uzgod-
nieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz 
po zasięgnięciu opinii upowaşnionego przedstawi-
ciela organizacji społecznej, której statutowym 
celem jest ochrona zwierząt, uchwala się, co na-
stępuje: 

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na te-
renie Gminy Miejskiej Głogów odbywać się będzie 
według obowiązujących zasad: 

1. Zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ni-
niejszej uchwały są te zwierzęta domowe, które 
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez 
człowieka i stwarzają zagroşenie dla otoczenia, 
a nie istnieje moşliwość ustalenia w chwili odło-
wienia zwierzęcia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką stale dotąd pozostawały. 

2. Bezdomne zwierzęta, przebywające w gra-
nicach administracyjnych Gminy Miejskiej Gło-
gów, wyłapywane będą przez podmiot gospodar-
czy, spełniający wymogi, określone w § 5 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwie-
rząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), na podsta-
wie stosownej umowy, zawartej pomiędzy tym 
podmiotem a Prezydentem Miasta Głogowa. Zwie-
rzęta będą wyłapywane przez ww. podmiot po 
uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez 

pracownika Gminy Miejskiej Głogów, Policji oraz 
Straşy Poşarnej w Głogowie. 

3. Wyłapane zwierzęta bezdomne będą prze-
woşone i umieszczane w miejskim schronisku 

§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych pro-
wadzone będzie w sposób stały – w odniesieniu 
do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się  
bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych 
lub powodujących zagroşenie bezpieczeństwa,  
po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia 

§ 3. 1. Zwierzęta umieszczone w schronisku 
będą zwracane ich właścicielom po udokumento-
waniu przez nich swoich praw właścicielskich do 
zwierzęcia, w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia. Pod-
stawą zwrotu zwierzęcia będzie dodatkowo uisz-
czenie przez właściciela opłat poniesionych przez 
Gminę Miejską Głogów z tytułu wyłapania i prze-
trzymywania zwierzęcia oraz okazanie dowodu 
opłaty od posiadania psa. 

2. Zwierzęta bezpańskie, nieodebrane 
w terminie 15 dni przez właścicieli, będą przezna-
czane przez Gminę Miejską Głogów do adopcji dla 
osób trzecich. 

3. Wydawanie zwierząt odbywać się będzie na 
zasadach określonych w regulaminie schroniska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Głogowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Radosław Pobol 
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UCHWAŁA NR LVII/464/10 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie  
dla terenu położonego w granicach obrębu Kuraszków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717  

ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr 0150/ 
/XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Obornikach Ślą-
skich z dnia 26 marca 2009 r. po stwierdzeniu 
zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Śląskie zmienionym przez Radę Miejską w Oborni-
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kach Śląskich uchwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 
4 grudnia 2007 r. Rada Miasta w Obornikach Ślą-
skich uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla 
obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, 
Przecławice uchwalonym uchwałą nr 0150//XXXIX/ 
/292/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
z dnia 24 listopada 2005 r., opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego z 2006 r. Nr 36, poz. 563, wprowadza się 
następujące zmiany: 
1)  rysunek zmiany planu w skali 1 : 2000, stano-

wiący integralną część oraz załącznik do niniej-
szej uchwały zastępuje w granicach na nim 
określonych odpowiednią część załącznika nr 1 
do uchwały nr 0150/XXXIX/292/05 Rady Miej-
skiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 
2005 r.; 

2)  oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku 
zmiany planu odpowiadają legendzie rysunku 

planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały 
nr 0150/XXXIX/292/05 Rady Miejskiej w Oborni-
kach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. i sta-
nowią obowiązujące ustalenia planu; 

3)  w § 5, w dziale I. obręb Kuraszków, uchyla się 
ust. 9. 

2. Dla obszaru określonego na rysunku zmiany 
planu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 ustala się 
stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.) w wysokości 30%. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Obornik Śląskich. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Szczepan Antoszczyszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/ 
/464/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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