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UCHWAŁA NR XXI/131/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki  

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Karczew w 2019 roku. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. 2019. poz. 506 z późn. zm.
1
) oraz art. art. 11 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z póź. zm.
2
) uchwala 

się, co następuje: 

 

 §1. W Uchwale Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  

9 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku wprowadza się 
następujące zmiany: 

 

1) §5 ust. 5 Załącznika do Uchwały Nr VI/51/2019 otrzymuje nowe następujące 

brzmienie: 

„§5 5. Wydział wydaje opiekunowi dokument upoważniający do dokonania zabiegu 

sterylizacji/kastracji zwierzęcia na koszt Gminy w zakładzie leczniczym określonym w 

ust. 7.” 

 

2) W §5 Załącznika do Uchwały Nr VI/51/2019 dodaje się ust. 8 o następującym 

brzmieniu:  

„§5 ust. 8. Zadania, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 1 i 2 realizowane są przez Wydział 

we współpracy ze społecznymi opiekunami, wolontariuszami oraz przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, do których zadań należy opieka nad zwierzętami, poprzez 

prowadzenie rejestru miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, zakup karmy dla 

kotów i jej wydawanie społecznym opiekunom, wolontariuszom oraz przedstawicielom 

organizacji pozarządowych.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815. 



.

 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, 2245. 

 
 

 

UZASADNIENIE 
 

W związku z realizacją zadań Gminy wynikających z zapisów art. 11a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn.zm.) powstała 

konieczność uszczegółowienia zapisów programu  opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku w zakresie opieki nad kotami 

wolnożyjącymi.  
 

 

 

Przewodniczący Rady 

Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 
 

 


