ZARZĄDZENIE 274/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt w Elblągu
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz.236) oraz § 1 pkt 2 Uchwały Nr III/54/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego
2011r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Elbląg prawa ustalania wysokości cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy
Miasto Elbląg uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokości cen i opłat za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt w Elblągu, zgodnie
z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Ceny i opłaty, o których mowa w paragrafie 1 są cenami i opłatami brutto.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się prowadzącemu schronisko dla zwierząt w Elblągu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 274/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11 lipca 2012r.

CENY I OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W ELBLĄGU

adopcja psa lub kota ze schroniska
pies nierasowy duży w wieku powyżej pół roku
pies nierasowy mały w wieku powyżej pół roku
pies nierasowy w wieku do pół roku
pies nierasowy w wieku powyżej 8 lat
pies w typie psa rasowego

zł
80,50,50,40,150,-

pies rasowy z rodowodem

300,-

kot w wieku do pół roku
kot w wieku powyżej pół roku

40,30,-

odebranie przez właściciela psa lub kota ze schroniska
za każdą rozpoczętą dobę przebywania psa lub kota w schronisku (doba schroniskowa liczona jest
od godz. 8.00)

zł
10,-

przyjęcie od właściciela psa lub kota do schroniska *)
suka wysterylizowana
pies wykastrowany
suka niewysterylizowana

150,-

pies niewykastrowany

100,-

kotka wysterylizowana
kocur wykastrowany
kotka niewysterylizowana
kocur niewykastrowany
miot

zł
80,-

40,60,50,-

*)Zwierzęta od właścicieli przyjmowane są do schroniska w wyjątkowych przypadkach, zgodnie
z REGULAMINEM SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W ELBLĄGU przyjętym Zarządzeniem Nr 343/2010
Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 18 października 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Schroniska dla
Zwierząt w Elblągu.
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