
UCHWAŁA NR XXII/96/12
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 30 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 

Na podstawie art. 11a ust. 1, ust. 2, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii właściwych podmiotów uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kampinos Nr XX/81/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 4 pkt 2) uchwały otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i wolno żyjących kotów” .”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności realizowane będą przez 
podejmowanie następujących działań: 

1) opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, leczenie, odrobaczanie, szczepienie, 
sterylizacja albo kastracja 

2) usypianie ślepych miotów 

3) poszukiwanie właścicieli adopcja 

4) edukacja, w tym: zajęcia z dziećmi i młodzieżą, rozprowadzanie broszur i plakatów.”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Opieka nad wolno żyjącymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności może być realizowana przez 
udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 
polegają na wsparciu finansowym wmyśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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Uzasadnienie

Zmiany Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XX/81/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmują zastąpienie 
wyrażenia „ bezdomnych kotów ” wyrażeniem „ wolno żyjących kotów ”. Wprowadzone niniejszą uchwałą 
zmiany mają na celu zachowanie zgodności jej zapisów z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.). 

Ponadto, w związku z wprowadzeniem w § 6 pkt 7 uchwały Nr XX/81/12 z dnia 28 marca 2012 r. regulacji 
w zakresie zwracania psów umieszczonych w schronisku ich właścicielom, konieczne jest ustanowienia aktu 
prawa miejscowego, poprzez opublikowanie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

dr inż. Monika Ciurzyńska
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