
u C H W A Ł A Nr XXIV/I07/13 

RADY GMINY GZY 

z dnia 27 marca 2013r. 

w sprawle prZYJęCIa Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku 

Na podstawie art. ] 8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnią 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekstjednoJity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późno 

zm.) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003r.~ 

Nr 106, poz. 1002 z późno zln.) uchwala się, co następuje: 

§ l 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdOlnnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gzy \;v 2013 roku, stanowiący załącznik nr l do niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
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I 
Załącznik nr l 
do Uchwały NrXXIV/ 107!13 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 27 marca 20 13r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gzy w 2013 roku 

Rozdział r 

Postanowienia ogólne 

l. Progratn ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych i gospodiłfskich~ 

przebywających w granicach administracyjnych gminy Gzy. 

2. Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się 

lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały. 

3. 	Realizacja programu obejmuje w szczególności: 

I) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

prowadzonym przez Fundację ~, Centrum Ochrony Środowiska~' z siedzibą w Nasielsku~ 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie~ 

3) odławianie bezdomnych zwierząt (przez firmę posiadającą wymagane pozwolenia 

w zakresie odławiania zwierząt, z którą Gmina podpisała umowę i umieszczanie ich 

w schronisku); 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich- Szwelice 60, gm. Karniewo ; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeó drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Rozdział II 

Realizacja zadań nałożonych na Gminę Gzy 

I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 

l) bezdomne zwierzęta, które nie znajdą opiekuna, zostaną przekazane do schroniska d la zwierząt 

prowadzonego przez Fundację" Centrum Ochrony Środowiska " z siedzibą w Nasielsku przy 

ul. Dąbrowskiego 18; 



::: 


2) pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy finansowany jest przez 

Gminę; 

3) obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki ciąży l1a 

schron isku. 

2. 	 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

I) wolno żyjące na terenie gminy Gzy koty podlegają opiece gminy; 

2) Gmina Gzy zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm; 

3) w celu zmniejszenia populacji bezdomnych kotów na koszt Gminy wykonywana 

będzie sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów. Po zakończeniu okresu 

rekonwalescencji zwierzętom będzie zapewnione miejsce w schronisku dla zwierząt lub 

zostanie dla nich znaleziony właściciel. 

3. 	 Odławianie bezdomnych zwierząt. 

I) bezdomne zwierzęta będą l1a zlecenie gminy odławiane przez firmę Wyłapywanie Bezdomnych 

Zwierząt Jan Marek Kośnik, ul. Zakręzie 49, 07-200 Wyszków;. 


2) odłowione zwierzęta, które nie znajdą opiekuna, zostaną przekazane do schroniska. 


4. 	 Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. 

1) odłowione zwierzęta, które trafią do schroniska, zostaną poddane zabiegowi kastracj i lub 


steryl izacj i; 


2) koszty wykonanych zabiegów ponosi Gmina Gzy. 


5. 	 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt następuje poprzez: 

1) Internet, 

2) ogłoszenia w lokalnej prasie, 

3) współpracę z m ieszkańcam i. 

6. 	 Usypianie ślepych miotów - prowadzone zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r 

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późno zm.) oraz przepisami odrębnymi. 

l) usypianie miotów bezdomnych psów i kotów możliwe będzie tylko wówczas, gdy nie ma 

możliwości zapewnienia dla nich właściciela; 

2) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które sąjeszcze ślepe; 

3) usypianie ślepych miotów psów i kotów trafiających do schroniska z interwencji z terenu 

Gminy realizuje lekarz weterynarii z którym współpracuje schronisko. 

7. 	 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

I) w przypadku rażącego zaniedbania zwierząt gospodarskich lub znęcania się nad n im i, zwierzę 

może być czasowo odebrane w4aścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta 

i przekazane gospodarstwu rolnemu wskazanemu w rozdziale I pkt.3 podpunkt 7 niniejszego 

programu; 
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2) kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego 


dotychczasowego 'vvłaściciela lub opiekuna. 


8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej \v przypadkach zdarzerl drogowych z udziakl11 

zwierząt. 

I) Gmina Gzy finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeó drogowych z udziałem 

zwierząt wolno żyjących oraz bezdomnych: 

2) Gmina Gzy finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzell drogowych z udziałem 

zwierząt posiadających właściciela w sytuacji. gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę 

wymaga udzielenia mu natychmiastowej pomocy. 

3) właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi , ma obowiązek zwrotu Gminie poniesionych 

kosztów leczenia; 

4) całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzell drogowych z udziałem zwierząt 

prowadzona będzie przez Jana Marka Kośnika, ul. Zakręzie 49, 07-200 Wyszków . 

Rozdział III 

Finansowanie programu 

1. 	 Na realizację zadań wynikających z Programu Gmina przeznacza z budżetu środki 

w wysokości 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem do Programu. 

2. 	 Środki finansowe wydatkowane będą przez zlecenia świadczenia usług i dostaw zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zmuówień publicznych( tj. Dz. U. z 2010r., 

Nr 113, poz, 759 z późno zm.). 
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Załącznik do 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Gzy w 2013 roku 

Zadania przeznaczone do realizacji w ran1ach Programu opieki nad 


zwierzętami bezdomnymi 


oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gzy w 2013 roku, 


z uwzględnieniem środków finansowych 


Lp. Zadania Środki finansowe (zł) 

l. 

2. 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt 

2. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 

w schronisku dla zwierząt 

3. Usypianie ślepych miotów 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 

11 000,00 

2 000,00 

3. Zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich 1 200,00 

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

1 000,00 

5. l. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokannianie 

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

800,00 
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