
UCHWAŁA NR XIII/140/2020
RADY GMINY DŁUGOSIODŁO

z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządców i dzierżawców 
obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, Rada Gminy Długosiodło uchwala co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Długosiodło, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i rozplakatowaniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Paradowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 marca 2020 r.

Poz. 3703



 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

W GMINIE DŁUGOSIODŁO 

 

 

§1 

 

1. Głównymi celami Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 

(dalej jako: „program”), o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                          

o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122, dalej jako: u.o.z.) w Gminie Długosiodło (dalej 

jako: „Gmina”) są̨: 

 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

3) poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowych 

właścicieli lub opiekunów; 

4) opieka nad kotami wolno żyjącymi (zwierzęta gatunku udomowionego Felis catus, urodzone                   

i bytujące na wolności w środowisku antropogenicznym, przy wsparciu człowieka); 

5) opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych oraz w innych sytuacjach, 

jeśli te zwierzęta wymagają̨ pomocy weterynaryjnej. 

 

2. Program określa zasady realizacji wskazanych w ust. 1 celów oraz przeznaczone na ich 

wykonanie środki finansowe. 

 

ROZDZIAŁ I 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 

§2 

1. Na realizację celu - zapobieganie bezdomności zwierząt składa się wykonanie następujących 

zadań́: 

1) sterylizacja albo kastracja bezdomnych psów (samice i samce gatunku Canis lupus familiaris)                     

i kotów (samice i samce gatunku Felis catus) umieszczonych w schronisku, o którym mowa w § 13 

ust. 2 pkt 3 (dalej jako: „schronisko”); 

2) sterylizacja albo kastracja zwierząt będących pod opieką właścicieli lub innych opiekunów; 

3) trwałe oznakowanie zwierząt bezdomnych, w celu ich identyfikacji; 

4) trwałe oznakowanie zwierząt będących pod opieką właścicieli lub opiekunów, w celu ich 

identyfikacji; 

5) uśmiercanie (usypianie) ślepych miotów; 

6) zapewnienie opieki zwierzęciu, którego właściciel lub opiekun zmarł albo nie może sprawować́ 

opieki z przyczyn od niego niezależnych; 

7) zapewnienie zwierzęciu opieki w przypadku obiektywnej, trwałej niemożności jej sprawowania 

przez właściciela lub opiekuna; 

8) edukacja społeczna dotycząca standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania bezdomności. 

2. Na każde z powyższych zadań́ przeznacza się̨ środki finansowe, określone w §37 programu. 

3. Obowiązek trwałego oznakowania oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie, o których mowa                       

w programie, nie dotyczy kotów. Może być on zrealizowany na prośbę właściciela zwierzęcia.  

 

§3 

1. Każde zwierzę̨ umieszczone w schronisku zostaje wykastrowane albo sterylizowane. 

2. Zabiegu kastracji albo sterylizacji nie przeprowadza się̨ u zwierząt, u których lekarz weterynarii 

stwierdził chorobę̨ uniemożliwiającą jego przeprowadzenie lub u zwierząt należących do gatunku,              
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w przypadku których nie wykonuje się̨ takich zabiegów lub u zwierząt zbyt młodych (niedojrzałych 

płciowo). 

3. W przypadku zwierzęcia wymagającego leczenia przed wykonaniem chirurgicznego zabiegu 

lekarsko-weterynaryjnego lub zbyt młodego aby przeprowadzić́ zabieg kastracji albo sterylizacji, 

które ma zostać́ przekazane nowemu właścicielowi lub opiekunowi, nowy właściciel lub opiekun 

zostaje zobowiązany w umowie adopcji zwierzęcia do zapewnienia przeprowadzenia zabiegu 

kastracji albo sterylizacji adoptowanego zwierzę̨cia. 

4. Umowa adopcji zwierzęcia określa termin maksymalny przeprowadzenia u zwierzęcia zabiegu 

sterylizacji albo kastracji.  

§4 

1. Zwierzęta (w szczególności psy i koty) będące pod opieką właścicieli lub opiekunów, 

zamieszkujących na terenie gminy od co najmniej miesiąca albo będące pod opieką organizacji, której 

celem statutowym jest ochrona zwierząt, prowadzącej działalność́ na terenie gminy (dalej jako: 

„organizacja”), mogą̨ zostać́ poddane zabiegowi sterylizacji albo kastracji. 

2. Dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji stanowi 80 % kosztów zabiegów określonych 

na podstawie najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie Gminy.  

3. Zabieg, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę 

na świadczenie usług w zakresie sterylizacji i kastracji zwierząt, który został wskazany we wniosku 

złożonym w Urzędzie Gminy w Długosiodle przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia.  

4. Dofinansowanie będzie przyznawane na następujących zasadach: 

1) dofinansowanie przysługuje osobie zamieszkałej na terenie gminy Długosiodło, do zwierząt 

stanowiących jej własność; 

2) dofinansowanie przysługuje właścicielowi lub opiekunowi pod warunkiem wyrażenia zgody na 

elektroniczne trwałe oznakowanie zwierzęcia; 

3) właściciel lub opiekun zwierzęcia, który chce poddać zwierzę zabiegowi, składa wniosek                             

do Urzędu Gminy w Długosiodle, następnie po jego pozytywnej weryfikacji, dostarcza zwierzę do 

lekarza weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług; 

4) właściciel lub opiekun zwierzęcia po wykonaniu zabiegu opłaca lekarzowi weterynarii różnicę 

między kosztami zabiegu a dofinansowaniem z Gminy Długosiodło.  

5) na warunkach określonych w odrębnej umowie, Gmina opłaca koszty zabiegu sterylizacji lub 

kastracji lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury; 

6) zabiegi sterylizacji i kastracji psów będą dofinansowywane tylko właścicielom lub opiekunom 

zwierząt, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia przeciw wściekliźnie; 

7) na dofinansowanie kosztów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt, 

przeznacza się w budżecie Gminy środki finansowe określone w §37. 

8) Gmina prowadzi rejestr zwierząt poddanych zabiegom sterylizacji/kastracji. 

5. Każde wysterylizowane albo wykastrowane zwierzę̨ zostaje także trwale oznakowane zgodnie                      

z zasadami określonymi w § 5 i 7. 

§5 

Trwałe oznakowanie zwierzęcia domowego (dalej jako „trwałe oznakowanie”), w celu jego 

identyfikacji, jest realizowane przez wprowadzenie pod jego skórę̨ transpondera oraz dokonanie 

rejestracji w ogólnopolskiej bazie zwierząt oznakowanych. 

 

§6 

1. W przypadkach bezdomnych zwierząt domowych wszczepienia transpondera oraz rejestracji                       

w bazie dokonuje, w terminie maksymalnie 24 godzin od wyłapania, podmiot, o którym mowa                         

w § 13 ust. 2 pkt 1 (dalej jako: „wyłapujący zwierzęta domowe”) w ramach czynności wyłapania 

zwierzęcia lub schronisko. 

2. W bazie jako opiekun bezdomnego zwierzęcia domowego zostaje wpisana Gmina. 

3. Trwałemu oznakowaniu nie podlegają̨ bezdomne zwierzęta domowe, którym został uprzednio 

wszczepiony transponder i są̨ zarejestrowane w bazie zwierząt oznakowanych. 
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4. Jeżeli nie można ustalić́ miejsca rejestracji bezdomnego zwierzęcia domowego, pod którego skórą 

jest umieszczony transponder (np. zostało oznakowane, ale nie zarejestrowane), należy zarejestrować́ 

zwierzę̨ w bazie, jako opiekuna wpisując Gminę̨. 

 

§7 

1. Gmina przeznacza środki finansowe na pokrycie kosztów trwałego oznakowania zwierząt 

domowych będących pod opieką osób zamieszkałych na terenie gminy od co najmniej miesiąca bądź́ 

będących pod opieką organizacji. 

2. Koszt trwałego oznakowania zwierzęcia pokrywany jest przez Gminę w 100 %.  

3. Trwałe oznakowanie będzie realizowane przez lekarza weterynarii, z którym Gmina zawarła 

odrębną umowę. 

4. Dofinansowanie będzie przyznawane na następujących zasadach: 

1) dofinansowanie przysługuje osobie zamieszkałej na terenie gminy Długosiodło, do zwierząt 

stanowiących jej własność; 

2) na warunkach określonych w odrębnej umowie, Gmina płaci 100% kosztów trwałego oznakowania 

zwierzęcia lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury; 

3) dofinansowywane przysługuje właścicielom lub opiekunom zwierząt, którzy dopełnili obowiązku 

zaszczepienia przeciw wściekliźnie; 

4) na dofinansowanie elektronicznego znakowania zwierząt, przeznacza się w budżecie Gminy środki 

finansowe określone w §37. 

5) Gmina prowadzi rejestr zwierząt poddanych trwałemu elektronicznemu oznakowaniu. 

 

§8 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy, w zakładce „Zwierzęta w gminie”, umieszcza się̨ ogłoszenie 

o postanowieniach programu w zakresie możliwości refundacji zabiegu kastracji i oznakowania 

zwierząt domowych w gminie oraz o zasadach jej otrzymania. 

 

§9 

1. Uśmiercony (uśpiony) może zostać́ sklepy miot (zwierzęta, które jeszcze nie otworzyły oczu), 

pochodzący od zwierzęcia domowego z terenu gminy. 

2. W przypadku wyłapanych zwierząt bezdomnych, czynność́ uśmiercenia ślepego miotu może zostać́ 

przeprowadzona na koszt Gminy przez lekarza weterynarii w schronisku albo innego lekarza 

weterynarii wskazanego przez Gminę.  

3. W przypadku ślepego miotu pochodzącego od zwierzęcia będącego pod opieką właściciela lub 

opiekuna, zwierzęta mogą zostać poddane uśmierceniu w zakładzie lekarsko-weterynaryjnym,                         

o którym mowa w ust. 2. 

4. Ślepy miot zostanie poddany uśmierceniu (uśpieniu) na koszt Gminy tylko w przypadku 

zobowiązania się właściciela lub opiekuna zwierzęcia, od którego miot ten pochodzi, do poddania 

tego zwierzęcia zabiegowi sterylizacjji w terminie jednego tygodnia. Dotyczy to również sytuacji, 

jeśli właścicielem lub opiekunem zwierzęcia, od którego miot pochodzi, jest organizacja społeczna, 

której celem statutowym jest ochrona zwierząt.  

 

 

§10 

1. Gmina zapewnia miejsce w schronisku zwierzętom, których właściciel lub opiekun zmarł albo nie 

może sprawować opieki z przyczyn od niego niezależnych (np. w związku z przebywaniem w szpitalu 

lub w areszcie), maksymalnie przez okres 3 miesięcy. 

2. W terminie wskazanym w ust. 1, spadkobiercy albo właściciel lub opiekun zwierzęcia bądź osoba 

albo organizacja przez niego wskazana, odbierze zwierzę. 

3. Jeżeli po osobie zmarłej nie zostali spadkobiercy bądź zwierzę nie zostanie odebrane przez 

spadkobierców albo jego właściciela lub opiekuna w terminie wskazanym w ust. 1, stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§11 

1. Osoba, która uprawdopodobni swoją trudną sytuację życiową, może trwale przekazać schronisku 

zwierzę pozostające pod jej opieką (trwała niemożności sprawowania opieki przez właściciela lub 

opiekuna zwierzęcia). 

2. Przekazanie zwierzęcia wymaga złożenia w Urzędzie Gminy informacji o trudnej sytuacji życiowej 

i podpisania umowy o nieodpłatnym przekazaniu własności zwierzęcia gminie. 

3. Zwierzę przekazane gminie może zostać oddane do adopcji. 

4. Jeżeli właściciel lub opiekun zwierzęcia nie może samodzielnie przekazać opieki nad zwierzęciem, 

może zrobić to w jego imieniu osoba upoważniona (pełnomocnictwo do przekazania zwierzęcia musi 

zostać sporządzone w formie pisemnej). 

 

§12 

1. Edukację społeczną dotyczącą standardów utrzymywania zwierząt i zapobiegania bezdomności 

realizują: 

1) Urząd Gminy; 

2) organizacje; 

3) schronisko. 

2. W ramach edukacji, o której mowa w ust. 1 realizowane są poniżej wskazane zadania 

1) Urząd Gminy wraz z organizacjami opracowuje materiały informacyjne o bezdomności 

zwierząt, metodach działania, programie, obowiązkach właścicieli; 

2) Urząd Gminy wraz z organizacjami opracowuje materiały informacyjne dla mieszkańców gminy 

dotyczące kotów wolno żyjących. 

3. Gmina przeznacza środki finansowe na prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących 

zapobiegania bezdomności i opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz obowiązków właścicieli                      

i opiekunów zwierząt, o które mogą ubiegać się organizacje, na zasadach określonych w ustawie                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

ROZDZIAŁ II 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

 

§13 

1. Na realizację opieki nad zwierzętami bezdomnymi składają się: 

1) wyłapanie (odłowienie) każdego bezdomnego zwierzęcia, domowego lub 

gospodarskiego, znalezionego na terenie gminy, przy czym do zwierząt domowych zaliczane są także 

zwierzęta egzotyczne; 

2) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w schronisku 

dla zwierząt; 

3) zapewnienie każdemu wyłapanemu bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu 

miejsca w gospodarstwie rolnym. 

2. Podmiotami realizującymi poszczególne zadania są: 

1) w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych – Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt s.c. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka (dalej jako: „wyłapujący zwierzęta domowe”), 

posiadające aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.zm., dalej 

jako: u.u.c.p.g) oraz wymagane dla tej działalności na podstawie przepisów prawa weterynaryjnego 

zezwolenia i świadectwa; 

3) w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu domowemu miejsca w schronisku dla zwierząt 

bezdomnych – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka, 
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posiadające aktualne zezwolenie wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g. oraz aktualny 

numer wpisu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii; 

4) w zakresie zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu gospodarskiemu miejsca w gospodarstwie 

rolnym, odpowiednio do gatunku – gospodarstwo rolne Pana Ryszarda Szredzińskiego, 

zamieszkałego Chorchosy, 07-210 Długosiodło; 

5) w zakresie sprawowania opieki w szczególnych przypadkach, jeżeli zwierzęcia nie może objąć 

opieką schronisko – organizacje. 

 

§14 

1. Każdy, kto znalazł zwierzę domowe na terenie gminy i nie ma możliwości ustalenia właściciela 

lub dotychczasowego opiekuna lub nie może zwrócić mu zwierzęcia z przyczyn obiektywnych (np. 

dotychczasowy właściciel lub opiekun obecnie nie przebywa na terenie gminy) może zgłosić jego 

znalezienie w celu wyłapania. 

2. O potrzebie wyłapania zwierzęcia domowego informuje się Urząd Gminy. 

 

 

 

§15 

1. Każdy, kto znalazł zwierzę gospodarskie na terenie gminy i nie ma możliwości ustalenia jego 

właściciela lub dotychczasowego posiadacza albo nie może zwrócić mu zwierzęcia z przyczyn 

obiektywnych (np. właściciel lub dotychczasowy posiadacz obecnie nie przebywa na terenie gminy), 

ma obowiązek zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania. 

2. O potrzebie wyłapania zwierzęcia gospodarskiego informuje się Urząd Gminy. 

 

§16 

1. Bezpośrednio po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe (gospodarskie) sprawdza 

czy zwierzę jest oznakowane, w przypadku zwierząt domowych również w zakresie trwałego 

oznakowania. 

2. W przypadku wyłapania zwierzęcia gospodarskiego, jeśli jest ono oznakowane, wyłapujący 

zwierzęta gospodarskie niezwłocznie informuje o tym Urząd Gminy, który przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustala dotychczasowego posiadacza. 

3. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zwierzęcia domowego lub gospodarskiego 

zostaje niezwłocznie poinformowany o odnalezieniu zwierzęcia i wezwany do jego odebrania,                        

w maksymalnym terminie dwóch dni. Jeżeli we wskazanym terminie nie odbierze zwierzęcia, stosuje 

się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Właściciel lub dotychczasowy opiekun (posiadacz) zwierzęcia domowego lub gospodarskiego, 

odbierając zwierzę podpisuje potwierdzenia odbioru. Dokument ten zostaje przekazany Urzędowi 

Gminy. 

 

§17 

1. Wyłapania zwierzęcia dokonuje się w sposób humanitarny. 

2. Po wyłapaniu zwierzę domowe zostaje bezpośrednio przewiezione do schroniska. 

3. Po wyłapaniu zwierzę gospodarskie zostaje bezpośrednio przewiezione do gospodarstwa, o którym 

mowa w § 13 ust. 2 pkt 4. 

 

§18 

1. Niezwłocznie po wyłapaniu zwierzęcia, wyłapujący zwierzęta domowe przygotowuje protokół 

wyłapania zwierzęcia zawierający informacje o dacie, godzinie i miejscu wyłapania zwierzęcia, 

gatunku, rasie, wieku i indywidualnych cechach szczególnych. Do protokołu załącza się zdjęcie 

zwierzęcia oraz numer transpondera, jeśli zwierzę zostało trwale oznakowane. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wyłapujący zwierzęta domowe przekazuje Urzędowi Gminy            

w terminie 7 dni od dnia wyłapania zwierzęcia.  
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3. Na podstawie przekazanego do Urzędu Gminy protokołu, w terminie 3 dni roboczych, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w zakładce „Zwierzęta zgubione-znalezione” umieszcza się informacje 

o wyłapanym zwierzęciu, o których mowa w § 26 ust. 2, w celu poszukiwania jego właściciela lub 

dotychczasowego opiekuna (posiadacza), zgodnie z regulacjami dotyczącymi rzeczy znalezionych. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz 

przekazuje Policji oraz drogą sms mieszkańcom gminy. 

5. Jeżeli wyłapane zwierzę gospodarskie nie jest oznakowane i nie można ustalić jego 

dotychczasowego posiadacza, w terminie do końca następnego dnia roboczego od uzyskania 

informacji o dokonaniu wyłapania, gmina informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Wyszkowie, w celu podjęcia działań administracyjnych, w tym też związanych ze zwalczeniem 

chorób zakaźnych zwierząt i brakiem oznakowania zwierzęcia, którego obowiązek znakowania 

wynika z regulacji prawnych. 

 

§19 

1. Zwierzę umieszczone w schronisku albo w gospodarstwie rolnym, pozostaje pod opieką gminy, 

która uiszcza określoną w umowie opłatę.  

2. Osoba upoważniona przez wójta, co najmniej raz na pół roku, przeprowadza kontrole w schronisku 

oraz w gospodarstwie rolnym, w zakresie zapewnienia zwierzętom właściwych warunków 

utrzymania (w tym czystości, zapewnienia odpowiedniej powierzchni, stałego dostępu do wody, 

odpowiedniego wyżywienia oraz częstotliwości kontaktów z człowiekiem zwierząt domowych)                      

i opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz behawiorystycznej, prowadzenia dokumentacji adopcyjnej oraz 

weryfikuje czy wszystkie zwierzęta zostały trwale oznakowane i sprawdza prowadzoną ewidencję. 

3. W zakresie informacji dotyczących zwierząt, które są pod opieką gminy, schronisko oraz 

gospodarstwo rolne są zobowiązane do udzielenia wszelkich informacji jakich zażąda osoba 

przeprowadzająca kontrolę, zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych. 

 

§20 

Zwierzę bezdomne można adoptować ze schroniska po wykonaniu zabiegu sterylizacji albo kastracji 

oraz po okresie rekonwalescencji. Zwierzę, u którego nie można wykonać zabiegu sterylizacji albo 

kastracji, w związku z wystąpieniem jednaj z sytuacji o których mowa w § 3 ust. 2, może być wydane 

po wykonaniu szczepień. 

 

§21 

Schronisko zapewnia każdemu przyjętemu zwierzęciu warunki odpowiednio do gatunku, rozmiaru, 

płci, zdrowia, wieku i potrzeb behawioralnych. 

 

§22 

Schronisko organizuje pracę wolontariuszy, w szczególności w celu zapewnienia utrzymywanym 

zwierzętom odpowiedniej ilości kontaktów z człowiekiem i ruchu oraz podejmowania działań na 

rzecz adopcji zwierząt. 

 

§23 

1. W szczególnych przypadkach, np. w przypadkach bezdomnych zwierząt domowych innych 

gatunków niż psy i koty lub zwierząt wymagających szczególnej opieki, jeżeli schronisko odmówi 

przyjęcia zwierzęcia, może ono zostać objęte opieką przez organizację. 

2. Koszty utrzymania zwierzęcia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ponosi gmina w zakresie 

określonym w umowie. 
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ROZDZIAŁ III 

POSZUKIWANIE DOTYCHCZASOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW ZWIERZĄT 

BEZDOMNYCH ORAZ NOWYCH WŁAŚCICIELI LUB OPIEKUNÓW DLA TYCH 

ZWIERZĄT 

 

§24 

Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych oraz nowych 

właścicieli lub opiekunów dla tych zwierząt realizują: 

1) Urząd Gminy, 

2) schronisko,  

3) organizacje. 

 

§25 

1. Każdy kto znalazł zwierzę bezdomne, objął je opieką i nie zgłosił potrzeby wyłapania, jest 

zobowiązany do sprawdzenia czy zwierzę jest oznakowane. Jeśli ma możliwość ustalenia właściciela 

lub dotychczasowego opiekuna zwierzęcia niezwłocznie je zwraca. 

2. Każdy kto znalazł bezdomne zwierzę domowe i nie zgłosił potrzeby jego wyłapania, a nie ma 

możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna, jest zobowiązany do zgłoszenia 

znalezionego zwierzęcia w Urzędzie Gminy w celu umieszczenia informacji o zwierzęciu na stronie 

Urzędu Gminy. 

3. Osoba, właściciel lub dotychczasowy opiekun zwierzęcia, które zagubiło się lub uciekło, może 

zgłosić jego zaginięcie, w celu umieszczenia tej informacji na stronie Urzędu Gminy. 

 

§26 

1. Informacje o zwierzętach bezdomnych wyłapanych lub znalezionych oraz informacje                                 

od mieszkańców gminy o zwierzętach, które zaginęły, umieszczane są na stronie internetowej Urzędu 

Gminy, w zakładce „Zwierzęta zgubione-znalezione”. 

2. Informacje o każdym umieszczonym na stronie zwierzęciu to: 

1) data i miejsce jego znalezienia / zagubienia zwierzęcia; 

2) płeć zwierzęcia; 

3) wiek lub przybliżony wiek zwierzęcia; 

4) opis zwierzęcia (cechy charakterystyczne); 

5) numer transpondera, jeśli zwierzę zostało trwale oznakowane lub informację o jego braku; 

6) w przypadku zwierząt znalezionych, informacja gdzie można odebrać zwierzę; 

7) w przypadku zwierząt zagubionych, informacja gdzie można zgłosić jego znalezienie; 

8) zdjęcie zwierzęcia. 

 

§27 

1. Zachęcanie do adopcji zwierząt bezdomnych realizowane jest w ramach prowadzonych działań 

edukacyjnych, o których mowa także w § 12 ust. 2. 

2. Schronisko organizuje dni otwarte i spotkania informacyjne dla chętnych do adopcji zwierzęcia. 

Ułatwia zapoznanie się ze zwierzętami, w tym możliwość odbycia wspólnych spacerów i zabaw. 

3. Gmina zapewnia środki finansowe, o które mogą starać się organizacje, przeznaczone na 

działalność edukacyjną promującą adopcje zwierząt, jak też działania bezpośrednio zmierzające                  

do znalezienia dotychczasowych właścicieli lub opiekunów zwierząt lub nowych właścicieli lub 

opiekunów. 

 

§28 
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1. Zwierzę może adoptować ze schroniska tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, która nie była wcześniej skazana za przestępstwo lub ukarana za wykroczenie 

statuowane przepisami u.o.z. 

2. Osoba, która chce adoptować zwierzę ze schroniska, zapoznaje się z informacją przedadopcyjną.  

3. Zwierzę może być wydane ze schroniska nowemu opiekunowi po podpisaniu umowy adopcji 

zwierzęcia.  

4. Umowy adopcji zwierzęcia nie można zawrzeć przez pełnomocnika. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI 

 

§29 

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest przez Urząd Gminy oraz organizacje                          

i społecznych opiekunów kotów  a także przez sołtysów. 

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi polega na: 

1) kontroli populacji; 

2) dokarmianiu; 

3) utrzymywaniu czystości w miejscach bytowania; 

4) zapewnieniu miejsca schronienia; 

5) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej. 

 

§30 

1. Urząd Gminy: 

1) prowadzi rejestr miejsc bytowania kotów wolno żyjących oraz systematyczne ich kontrole 

(minimum raz na pół roku); 

2) prowadzi rejestr opiekunów społecznych kotów i organizacji, które podjęły się 

opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz nadzoruje regularność opieki; 

3) wydaje budki dla kotów wolno żyjących (bądź rozlicza zakup budek) oraz tabliczki, które 

umieszcza się w pobliżu budki, z informacją, że koty są pod opieką gminy; 

4) przeprowadza wraz z Policją interwencje dotyczące bytowania kotów wolno żyjących. 

2. Rejestry, o których mowa w ustępie 1 pkt 1-2 są aktualizowane co trzy miesiące. 

3. Gmina w 100 % finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących.  

 

§31 

Opiekunem jest pełnoletni mieszkaniec gminy, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych, 

który złożył w Urzędzie Gminy deklarację społecznego opiekuna kotów, a także stosuje się do zasad 

dotyczących opieki nad kotami wolno żyjącymi określonych w programie i deklaracji oraz do 

przepisów u.o.z. 

 

§32 

1. Kontrola populacji kotów wolno żyjących realizowana jest przez objęcie rejestrem miejsc ich 

bytowania, określenie ilości tych zwierząt w każdym z zarejestrowanych miejsc oraz wykonywaniu 

zabiegów sterylizacji albo kastracji i trwałe ich oznakowanie. 

2. Kot wolno żyjący albo kotka wolno żyjąca, które nie zostały poddane zabiegowi sterylizacji albo 

kastracji, jeśli osiągnęły dojrzałość płciową, zostają złapane i przewiezione do lekarza wterynarii,                 

z którym Gmina zawarła umowę, w celu przeprowadzenia zabiegu, pod warunkiem, że są zdrowe. 

Jeśli zwierzę, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga leczenia, zostaje objęte opieką lekarsko-

weterynaryjną. 

3. Złapania, o którym mowa w ust. 2, dokonuje opiekun, pod którego opieką pozostaje kotka/kot. 

Czynność tę można przeprowadzić przy pomocy wyłapującego zwierzęta domowe. 
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4. Podczas zabiegu kot/kotka zostaje trwale oznakowany/na, w sposób określony w § 5 oraz nacina 

się zwierzęciu czubek ucha, w celu umożliwienia łatwego ustalenia czy zostało 

wysterylizowane/wykastrowane. 

5. Po wykonaniu zabiegu kotka/kot wolno żyjący zostaje objęty opieką na okres rekonwalescencji, 

odpowiednio – samce dwa dni, samice siedem dni. Następnie kot/kotka zostaje wypuszczony/na                    

w miejscu, dotychczasowego bytowania. Wypuszczenia dokonuje się w obecności opiekuna, jeśli 

osoba taka zajmuje się kotami wolnożyjącymi na danym terenie. 

 

§33 

1. Dokarmianie kotów wolno żyjących jest realizowane przez cały rok. 

2. Ilość karmy, wymaganej do zapewnienia odpowiedniego poziomu dokarmiania kotów wolno 

żyjących, szacowana jest na podstawie rejestru miejsc bytowania kotów wolno żyjących i ich liczby 

zgłoszonej w każdym z nich. 

3. Opiekunowie lub organizacje obejmujące opieką koty bytujące w określonym miejscu, 

zobowiązują są do stałego dostarczania czystej wody i wykładania karmy raz dziennie oraz 

systematycznego sprzątania resztek karmy i, jeśli jest taka potrzeba, odchodów. 

 

§34 

1. Gmina zapewnia odpowiednie dla kotów wolno żyjących miejsca bytowania, przez wyznaczenie 

w okolicy bytowania tych zwierząt części nieruchomości gminnej, w celu zapewnienia bezpiecznego 

ich dokarmiania oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, ustawienia tam budek. Ta część nieruchomości 

zostaje przeznaczona wyłącznie na cele związane z bytowaniem kotów, nad którymi sprawują opiekę 

opiekunowie albo organizacja. 

2. W miejscu bytowania umieszcza się tabliczkę z informacją, że opiekę nad kotami w tym miejscu 

sprawuje gmina. 

 

§35 

1. Wolno żyjące kocięta i młode koty, zwłaszcza te, które wymagają szczególnej opieki w związku     

z brakiem opieki matki lub chorobą, w tym opieki lekarsko-weterynaryjnej, są złapane i przewiezione 

do zakładu lekarsko-weterynaryjnego lub specjalnego azylu dla kotów, prowadzonego przez 

schronisko albo organizację. 

2. Kocięta i młode koty, o których mowa w ust. 1, po wyleczeniu zostają poddane ocenie 

behawiorystycznej w zakresie możliwości przyzwyczajenia ich do życia z człowiekiem. Jeżeli okaże 

się, że są to dzikie zwierzęta, wypuszcza się je w miejscu złapania, przy obecności opiekuna lub 

członka organizacji. Jeżeli jednak są oswojone i rokują przeprowadzenie skutecznej adopcji, 

poszukuje się dla nich nowych właścicieli. 

3. Oddanie do adopcji kociąt lub młodych kotów, o których mowa w ust. 2., odbywa się na zasadach 

określonych w § 28. 

 

ROZDZIAŁ V 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI POSZKODOWANYMI W WYPADKACH DROGOWYCH 

ORAZ INNYCH ZDARZENIACH, JEŚLI ICH STAN WYMAGA POMOCY 

WETERYNARYJNEJ 

 

§36 

1. Opiekę lekarsko-weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych 

realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt s.c. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

2. W przypadkach kiedy ciężki stan zwierzęcia lub jego specyfika nie pozwala na przewiezienie                    

do lecznicy, lekarz weterynarii przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie później niż półtorej godziny                 

od momentu zgłoszenia. 
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3. W celu poinformowania o wypadku i potrzebie pomocy zwierzęciu należy skontaktować się 

telefonicznie z zakładem lekarsko-weterynaryjnym, o którym mowa w ust. 1 lub Urząd Gminy lub 

Policją. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA OPIEKĘ NAD ZWIERZĘTAMI  

 

§37 

 

1. W budżecie gminy na rok 2020 zostały zapewnione środki w wysokości 150.000,00 zł na realizację 

wszystkich określonych w Programie celów. 

2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało 

w sposób celowy i oszczędny, w następujący sposób: 

     - 120.000,00 zł - odławianie bezdomnych zwierząt, przyjęcie i utrzymanie zwierzęcia  

                                w schronisku, 

     - 25.000,00 zł – dofinansowanie właścicielom zwierząt zabiegów sterylizacji i kastracji, 

                               elektronicznego znakowania zwierząt, 

     - 5.000 zł – pozostałe zadania objęte Programem. 
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