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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLI/448/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie  
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Michałowice w 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 572), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Michałowice w 2022 r. stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLI/448/2022 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Bezdomne zwierzęta odłowione na terenie Gminy zostaną umieszczone w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt im. Zofii i Romana Witkowskich w Milanówku, przy ul. Brwinowskiej 
48. Zwierzęta trafiające do schroniska będą miały zapewnioną opiekę weterynaryjną oraz 
poddawane będą sterylizacji i kastracji. 

5. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów  w szczególności psów i kotów. Zabieg 
będzie wykonywany w przychdni weterynaryjnej  mieszczącej się przy ul. Elizy Orzeszkowej 
38 lok. 4 w Piastowie prowadzonej przez Panią Agnieszkę Klimiuk-Szałecką prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Weterynaryjna "Cztery Łapy” Sp. z o.o. - 
zwany dalej przychodnią weterynaryjną Cztery Łapy.”; 

2) w  w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wolno żyjące koty bytujące na terenie Gminy będą miały na koszt Gminy zapewnione 
leczenie i opiekę weterynaryjną oraz będą dokarmiane przez wolantariuszy działających na 
jej obszarze. Wolontariusze otrzymają karmę zakupioną przez Gminę.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

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

W związku z uwagami wniesionymi przez Wydział prawny Urzędu Wojewódzkiego 

wynikającymi z najnowszego orzecznictwa NSA w „Programie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice w 

2022 r.” stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Michałowice nr XLI/448/2022 z 

dnia 29 marca 2022 r. wprowadzono zmiany mające na celu wyraźne zaznaczenie że 

bezdomne zwierzęta trafiające do Schroniska im. Zofii i Romana Witkowskich w 

Milanówku, przy ul. Brwinowskiej 48 oraz Przychodni weterynaryjnej „ Cztery Łapy” Sp. z 

o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 38 lok. 4 w Piastowie zapewnione mają leczenie i opiekę 

weterynaryjną. Ponad to podkreślono że usypianie ślepych miotów dotyczy w 

szczególności psów i kotów. 
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