
UCHWAtA Nr 426KU2018 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 stycznia 2018 r. 

w sprawie okreslenia pmgramu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoki 
zwierzqt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z p6Z.zm.) oraz art. 11 ust. 3 i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwietzqt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Miejska w Serocku uchwala, w nastgpuje: 

5 1. 
Przyjmuje sig program opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoki zwierzqt na 
terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r. w brzmieniu okreslonym w zalqczniku do uchwaly. 

5 2. 
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Semck 

5 3. 
Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz@owym Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 

do Uchwaly Nr 426lXU2018 
Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 29 stycznia 2018 roku 

w sprawie okreslenia programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci 
zwierzqt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r. 

na podstawie art. I l a  ustawy o ochronie zwierzqt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1840) rada gminy, okresla w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 
zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. Stanowi to wypdnienie obowiqzku 
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzgtom przez gming, wynikajqcego z art. 11 ust 1 ww. ustawy. 

Wobec powyiszego przygotowany zostal Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku, kt6ry stanowi 
zalqcznik do uchwaly. 

Obejmuje on swoim zakresem: 
1. Zapewnienie bezdomnym zwierzgtom miejsca w schronisku dla zwienqt, 
2. Opiekg nad wolnoiyjqcymi kolami, w tym ich dokarmianie, 
3. Odlawianie bezdomnych zwierzqt, 
4. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt, 
5. Poszukiwanie wlaScicieli dla bezdomnych zwierzqt, 
6. Usypianie slepych miotbw, 
7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierzqt gospodarskich, 
8. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeh drogowych z udzialem 

zwierzqt, 
9. Plan znakowania zwierzqt w gminie, 
10. Plan sterylizacji lub kastracji zwierzqt w gminie, 
11. Wskazanie wysokosci Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjg programu oraz 

sposob wydatkowania tych Srodk6w. 

Zgodnie z art. I l a  ust 7 ww. ustawy projekt programu przeslany zostal do zaopiniowania wlasciwemu 
powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz dzieriawcom lub zarzqdom kbl towieckich dzialajqcych na 
obszarze gminy. Dodatkowo projekt programu zostal udostgpniony na stronie Biuletynu lnformacji 
Publicznej Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku celem umoiliwienia i zaopiniowania przez organizacje 
spoleczne, ktorych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt, dziatajqcym na obszarze gminy. 

Zgodnie z art. I l a  ust.8 powyzsze podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu 
wydajq opinig o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje sig za akceptacjg pneslanego 
programu. 
Powiatowy Lekan Weterynarii wyrazil pozytywnqopinie do przedstawionego projektu programu. 
Dzieriawcy kol lowieckich, dzialajqcych na obszarze gminy oraz organizacje spdeczne, ktorych 
statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzqt nie wyrazili opinii w sprawie programu, co uznane 
zostalo zgodnie z powyiszym jako akceptacja przedstawionego programu, 
























