
 
 

UCHWAŁA NR LXI/77/2022 
RADY GMINY NIEPORĘT 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok”. 

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. 11 ust.1, art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 572), Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 

§ 1. W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LV/17/2022 Rady Gminy 
Nieporęt z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok” (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
poz. 2779) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w następującym brzmieniu: 

„14) wyłapanie i transport – należy przez to rozumieć usługi polegające na wyłapywaniu z terenu Gminy 
Nieporęt (psów, szczeniąt, suk z miotem) oraz ich transporcie do Schroniska”; 

2) w § 4 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: 

„5) podmiot świadczący usługę wyłapywania i transportu”; 

3) § 5 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sukcesywne odławianie zwierząt i umieszczanie w Schronisku zagubionych, wałęsających się 
pozostających bez opieki właściciela zwierząt na terenie Gminy przez działające na zlecenie Gminy 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska z siedzibą w Zamienie 05-300, pod 
adresem ul. Leśna 23”; 

4) § 5 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki następuje przez działające na zlecenie Gminy 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Nasielsk adres: ul. Dąbrowskiego 18,05-190 
Nasielsk, prowadzone przez Fundację„ Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą w Nasielsku pod 
adresem: Dąbrowskiego 18,05-190 Nasielsk”; 

5) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odławianie bezdomnych zwierząt zapewnia Gmina poprzez podmiot świadczący usługę 
wyłapywania i transportu, który dokonuje transportu zwierząt do Schroniska, a Schronisko zapewnia tym 
zwierzętom  miejsce pobytu”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 lipca 2022 r.

Poz. 8008



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt 
 
 

Bogusława Tomasik 
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