
Uchwała Nr XXIII/114/12
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Związek Gmin „Kwisa” od Skarbu Państwa
                  nieruchomości zabudowanej – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży
                  Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w
                  ramach przynależności do Związku Gmin „Kwisa”.

                  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z
2001r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 2002 z późn. zm.) § 3 pkt. 3 ppkt. d
Statutu Związku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2012r.
Nr 157, poz. 2708), uchwala się, co następuje:

§ 1 Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Związek Gmin „Kwisa” od Skarbu Państwa
      nieruchomości zabudowanej – Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
      w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach
      przynależności do Związku Gmin „Kwisa”.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
      w sposób zwyczajowo przyjęty.



Uzasadnienie
do uchwały intencyjnej w sprawie zakupu schroniska dla zwierząt

Kompleks położony w Lubańskim Wielkim Lesie, działka nr 18 o pow. 11.800 m². oddany do
użytkowania w 2001r. , poniesione koszty wynosiły 2.600.000.00 zł.
Tytuł prawny - trwały zarząd. Decyzja Starosty Lubańskiego GK-N.7212/7/09 z dnia
09.12.2009r., posiada księgę wieczystą.
Kompleks jest ogrodzony i wyposażony w całodobowy monitoring. Powierzchnia kompleksu
posiada kilkudziesięcioletnie nasadzenia iglaste oraz krzewy.

W skład kompleksu wchodzi:
- 100 kojców o łącznej powierzchni użytkowej 220 m²,
- 1 budynek techniczno-usługowy o powierzchni użytkowej 185 m²,
- 5 terenowych: 1 magazyn i 4 bunkry o powierzchni użytkowej 360 m².

Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 765 m²

W budynku techniczno-usługowym znajdują się:
- dyżurka,
- kuchnia dla psów,
- gabinet dla lekarza weterynarii,
- pomieszczenia socjalne,
- kotłownia.

Ponadto kompleks wyposażony jest w oczyszczalnie ścieków z pompą, studnię wierconą o
głębokości 70 m do poboru wody z przeznaczeniem na cele socjalo-bytowe oraz kotłownię na
gaz płynny.

Obiekt nabyty zostanie przez gminy należące do Związku Gmin „Kwisa”.

Uczestnictwo Gminy Gryfów Śląski we wspólnym nabyciu w/w nieruchomości a następnie w
działalności schroniska dla zwierząt pozwoli kompleksowo załatwić problem bezdomnych
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


