
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, 

























UCHWALA Nr 45511XL1112018 
Rady Miejskiij w Serocku 

z dnia 26 marca 2018r. 

zmieniajqca ochwalg w sprawie okreSlenia Progmo opieki ned m'engtami bezdomnymi m z  zapobiegania 
b e z d o m M  men@ na ferenm Miasta i Gminy Serxk w 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorz@zie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z p6tn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 i ad. 1 l a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ochmnie zwienqt (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1840) Rada Miijska w Serocku uchwala, co nastgpuje: 

5 1. 
W za@zniku do Uchwaly Nr 4261XU2018 Rady Miejskiij w Serocku z dnia 29 styunia 2018 r. w sprawieokreklenia 
Programu opiiki nad zwienetami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomnobci m i e q t  na terenie Miasta i Gminy 
Serock w 2018 r, w Rozdziale I, $ 1  pki 4 i pkt 5 otrzymujq brzmienie: 

4. schmnisku - nalety p ~ e z  to mzumieC Schmnisko dla Bezdomnych Zwierzqt Dworakomki Zygmunt 
i Graiyna Jadwiga Dworakowska-spMa cywilna, Radysy 13, 12 - 230 Biala Piska, z Mrym Miasto 
i Gmina Serock ma zawartq umoy w zakresie transportu do schroniska i objecia opiekq w schmnisku 
bezdomnych zwiem pochodqcych z terenu Miasta i Gminy Serock, 
5. kkam weterynariitgabinecie weterynaryjnym - naleiy przez to rozumieC: 

- Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piitr Machowski, 05140 Serock, Stasi Las, ul. Ciiha 3, 
- Gabinet Weterynaryjny tyrafa Monika Batcg, Jadwisin, ul. Szaniawskiego 27A, 05140 Serock, 
- Lecznica dla Zwieqt FRlNGlLLA Cezary Wteszczak, ul. Pultuska 32,05140 Serock 
- Ushrgi Weterynaryjne Adam Kocharlski, ul. &Iowa 14,05140 Marynino 
z kt6rymi gmina ma zawattq umoy na Swiadczenie uslug w zakresie p~epmwadzenia s te ry l i j i  
suk, p~epmwadzenia kastracji psbw, przepmwadzenia eutanazji Slepego miotu zaadoptowanej 
sruennej suki, w tym odbi6r i u t y l i i  rwlok uspionego miotu (bez w g w u  na IiiebnoSC miotu), 
p~epmwadzenia steryii i j i  kotek, przeprowadzenie kastracji psbw, zapewnienia, w plzypadku takiej 
konieczno6ci cakdobowej opieki lekarsko - weterynaryjnej k o h  wolnotyjqcym po zabi iu 
steryii i j i i  kastracji, przeprowadzenia szczepieh pneciwko chombom zakatnym i wSciklitnie 
m i e q t  kiemwanych do adopcji, podania kkbw i preparatbw majqych na celu odmbaczenie, 
odkleszuenia i odpchlenie mierzqt kiirowanych do adopcji oraz trwakg oznakowania chipami 
otrzyrnanymi od Zamawiajqcego wraz z wpmwadzeniem danych do ogblnopolskiej bazy zwienqt 
oznakowanych, 
- inny gabinet, Mbremu gmina w uzasadnionych przypadkach mote zlecat p~epmwadzenie 

zabiibw innych nit ww." 

§ 2. 
Wykonanie uchwaly powietza s@ Bunnistrzowi Miasta i Gminy Serock 

§ 3. 
Uchwala wchodzi w lycie po up l ye  14 dni od dnia jej ogloszenia w Mnn iku  Un@owym Wojewbdztwa 
Mazowieckiego. 



Pmjekt uchwaly dotyay rozszerzenia informacji zawaltej w Prcgramie opieki nad zwierzgtami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci rw ie~q t  na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r. przyjetym 
Uchwalq Nr 426HL12018 Rady Miejskiij w Semcku z dnia 29 styunia 2018 r. o nazwy oraz adresy konkretnych 
schmnisk dla zwielzqt. Wskazanie w programie konkrelnego schroniska, podmiotu zobowiqzanego do udzielenia 
pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwietqtom i calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeh 
drcgowych ma znaczenie infonnacyjne dla &b, ktbre mogqznalett sig w takiej sytuacji, ktbra Wz ie  wymagala 
skorzystania z pomocy wskazanych w uchwale podmiotbw. 


