
UCHWAŁA NR XXXI / 285/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2022 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2022r. 

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

§ 1.  

W uchwale nr XXVIII/260/2022 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kałuszyn na 2022 r.: 

1. § 6 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez odławianie 
i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku wskazanym w § 8 ust. 6 w celu zapewnienia im 
bezterminowej opieki do czasu ich adopcji 

2. § 7 ust. 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: 

Z uwagi na odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni 
w ekosystemie miejskim opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez: 

1) ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia wolno żyjącym kotom wody pitnej 
w miejscach ich przebywania; 

3) w razie możliwości złapania samic wykonanie zabiegu steryzlizacji; 

4) zapewnienie w miarę możliwości miejsca schronienia oraz wykonanie koniecznej pomocy weterynaryjnej dla 
zagrożonych kotów; 

5) stworzony zostanie rejestr opiekunów; 

6) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi. 

3. § 12 ust. 1  niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: 

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich realizowane będzie przez gospodarstwo rolne należące do 
Pana Andrzeja Abramowskiego zam. Patok 21a, 05-310 Kałuszyn, na podstawie porozumienia zawartego z ww. 
właścicielem. Gospodarstwo to posiada pozytywną opinię PIW w Mińsku Mazowieckim. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
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§ 3.  

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 

 

Id: E635CD34-80C1-4001-9F32-92DD3C9F2CAF. Podpisany Strona 2



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu XXXI / 285/2022 
Data dokumentu 2022-06-23 
Organ wydający Rada Miejska w Kałuszynie 
Przedmiot regulacji w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/260/2022 Rady Miejskiej 

w Kałuszynie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kałuszyn na 2022r. 

Identyfikator dokumentu E635CD34-80C1-4001-9F32-92DD3C9F2CAF 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-397020477 
Numer seryjny 422EE6997C850C2F5366F63F45ABF6C1ED9B860B 
Osoba podpisująca Bogusław Michalczyk 
Instytucja Gmina Kałuszyn 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 2022-06-23 12:27:00 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
 

Id: E635CD34-80C1-4001-9F32-92DD3C9F2CAF. Podpisany Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 4
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 5
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 6

	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3


		2022-06-23T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




