
 

U C H W A Ł A   Nr 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia                     2016 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2016 r. 

 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2016 r. w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Celem niniejszej uchwały jest zapobieganie i ograniczenie bezdomności zwierząt domowych 

(psów i kotów) poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Milanówka „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Milanówka w 2016 r.” 

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała nr 133/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2016 r. 

 

§ 4 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca  

                                                                                                     Rady Miasta Milanówka 

 

                                                 mgr Małgorzata Trębińska 

 



 

Uzasadnienie 

 

Podjęcie niniejszej uchwały, ma na celu usunięcie uchybień, wskazanych przez Wojewodę 

Mazowieckiego, sprawdzającego uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w trybie 

nadzoru. Uchybienia te polegały na zamieszczeniu w Programie preambuły i słownika,  

a także na stwierdzeniu, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W dotychczas 

przyjmowanych uchwałach w sprawie Programu zwierane były preambuła i słownik, a także 

uchwały wchodziły w życie z dniem podjęcia. Jakkolwiek uchybienia te nie stanowiły 

naruszenia prawa, i Wojewoda Mazowiecki nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego 

unieważniającego uchwałę w całości lub w części, to jednak zachodzi konieczność 

wyeliminowania wskazanych uchybień. Dokonanie zmian w uchwale przez Radę Miasta 

Milanówka pozwoli zapobiec wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego. 

 

 

 

 


