
UCHWAŁA NR 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 

w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 28 marca 2017r nr XXXI/221/17 dotyczącej „ Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki 

Na podstawie art.18 ust.2 pktl5, art.40 ust.l, art.41 ust.l, art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze. zm.), 
oraz art.lla ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2017r. 
poz.1840) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala co następuje: 

§ 1 

W treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2017r 
nr XXXI/221/17 dotyczącej „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki ". wprowadza się 
następujące zmiany: 

Rozdział IV. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy § 6 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom Gminy Mińsk Mazowiecki 

realizowane jest poprzez odławianie bezdomnych zwierząt. 
2. Odławianie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych bądź pozostających 

bez opieki właściciela będzie przeprowadzane na podstawie umowy 
z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu ochrony 
zwierząt, w miarę potrzeb, w tym na wniosek mieszkańców gminy 
oraz policji w przypadku zdarzeń drogowych. 

3. Firmą odławiającą bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Mińsk 
Mazowiecki będzie Schronisko dła Bezdomnych Zwierząt Dworakowski 
Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska - spółka Cywiłna, Radysy 13, 
12-230 Biała Piska zgodnie z zawartą umową. 

4. Odławiane będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku 
do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką dotychczas pozostawały, a szczególności chore 
lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu 
sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do wyłapywania, który nie stwarza 
zagrożenia dla zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia. 

6. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt". 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

PRAWNY 



Uzasadn ien ie 

Zgodnie z a r t . l l a ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt ( Dz.U. z 2017r. poz.1840) Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
opracowuje i przedstawia Radzie Gminy projekt Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Projekt o którym mowa został zaopiniowany przez powiatowego lekarza 
weterynarii, dzierżawcę obwodu łowieckiego działającego na obszarze gminy. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest 
uzasadnione. 


