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UCHWAŁA NR 171/XIX/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Pruszkowie oraz przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 335 „Przyszłość” uchwala się,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały 140/XVII/2020 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 6377 z dnia 8 czerwca
2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w Rozdziale II § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Schronisko dla zwierząt, które zapewnia miejsce dla odłowionych, bezdomnych zwierząt,
z wyłączeniem kotów, z terenu Miasta Podkowa Leśna (dalej Miasto) mieści się w Milanówku przy ul.
Brwinowskiej 48 (weterynaryjny numer identyfikacyjny 14058601). Schronisko prowadzi Fundacja im.
120-lecia towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce z którą Miasto podpisało umowę
nr 29.90013.2020 w dniu 16 stycznia 2020 roku. Po odłowieniu bezdomnego zwierzęcia, podmiot
zobowiązany jest do sprawdzenia czy zwierzę jest oznakowane mikrochipem, tatuażem, adresówką,
w celu ustalenia właściciela w systemie identyfikacji.”;
2) w Rozdziale II § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Schronisko zapewnia kastrację i sterylizację bezdomnych zwierząt.”;
3) w Rozdziale III § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiotem upoważnionym do wykonywania usypiania ślepych miotów jest lekarz weterynarii
Pani Małgorzata Guzowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VET MED; VET VITA,
z siedzibą w Brwinowie 05-840 przy ul. Grodziskiej 46, na podstawie zawartej z Miastem Podkowa
Leśna umowy nr 30.90013.2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.”;
4) w Rozdziale V § 10 ust. 2 w pkt 1 skreśla się zapis „zameldowany na stałe lub tymczasowo na terenie
Miasta”;
5) w Rozdziale V § 10 ust. 2 uchyla się pkt 2.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna
Michał Gołąb

