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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 13 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok 

Na podstawie art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) i ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII.258.2021 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki  z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2505), 
wprowadza się następujące zmiany: § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:            

„1.   Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zapewnia Przychodnia 
Weterynaryjna Jamnik, ul. Siennicka 9A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Uzasadnienie

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok

Na podstawie art. 11a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) i ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miasta

Mińsk Mazowiecki przyjęła uchwałę Nr XXVIII.258.2021 Rady Miasta Mińsk

Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie

miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok (Dz. U. Woj. Maz. poz 2505).

W związku z rezygnacją Przychodni Weterynaryjnej DevaVet, ul. Warszawska

178, 05-300 Mińsk Mazowiecki ze współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki w

zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki wystąpiła

konieczność nowelizacji załącznika do przedmiotowej uchwały Rady Miasta w § 9

ust. 1.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F8B0251F-E05D-471E-B980-0C7820606607. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 zm. Ustęp 1

	Paragraf 2

	Załącznik

