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RADY 

.leon Y/t-te1 
Leon Pytel 

UCHWAŁA Nr XXXIlI1166/2018 

RADY GMINY GZY 

z dnia 19 marca 2018r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku. 

Na podstawie al1. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 19901'. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późno zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 

21 sierpnia 19971'. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku, stanowiący załącznik m 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku UrzędoV\ryl11 

Województwa Mazowieckiego. 



Załącznik nr l 

do Uchwały Nr XXXII 11166/2018 

Rady Gminy Gzy 

zdnia 19marca2018r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gzy w 2018rolm 

Rozdział 1 


Postanowienia ogólne 


J. 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 dotąd pozostawały. 

2. Realizacja programu obejmuje w szczególności: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom mIejSCa w schronisku dla zwierząt 

prowadzonym przez Fundację "Centrum Ochrony Środowiska" z siedzibą w Nasieisku; 
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. Kamiewo; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterYIlaryjnej w przypadkach zdarzeI1 drogowych 

z udziałem zwierząt. 

Rozdział 2 


Realizacja zadań nałożonych na Gminę Gzy 


1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. 
1) Bezdomne zwierzęta, które nie znąjdą opiekuna, zostaną przekazane do schroniska 

dla zwierząt prowadzonego przez Fundację "Centrum Ochrony Środowiska" 
z siedzibą w Nasielsku przy ul. Dąbrowskiego 18,05-190 Nasielsk. 

2) 	 Pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gminy finansowany 
jest przez Gminę. 

3) Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki 
ciąży na schronisku. 

2. 	 Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 
1) Wolno żyjące na terenie gminy Gzy koty podlegają opiece gminy. 

::n Gmina Gzy zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm. 
3) W celu zmniejszenia populacji wolno żyjących kotów na koszt Gminy 

wykonywana będzie sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów. 
4) Po zakoI1czeniu okresu rekonwalescencji wolno żyjącym kotom będzie zapewnione 

miejsce w schronisku dla zwierząt lub zostanie dla nich znaleziony właściciel. 
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3. 	 Odławianie bezdomnych zwierząt. 
1) Bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy odławiane przez firmę Wyłapywanie 

Bezdomnych Zwierząt Hubert 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. 
l) Odłowione zwierzęta, które trafią do schroniska, zostaną poddane zabiegowi 

kastracji lub sterylizacji. 

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 mieszkańcami. 

6. 	 Usypianie ślepych miotów - prowadzone zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1840) oraz przepisami odrębnymi. 

1) 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 są 
jeszcze ślepe. 

3) Usypianie ślepych miotów psów i kotów trafiających do schroniska z interwencji 
z terenu Gminy realizuje lekarz weterynarii z którym współpracuje schronisko. 

7. 	 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzel1 drogowych 
z udziałem zwierząt. 

1) Gmina Gzy finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt wolno żyjących oraz bezdomnych. 

2) 	 Gmina Gzy finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych 
z udziałem zwierząt posiadających właściciela w sytuacji, gdy kontakt z nim jest 
niemożliwy, a zwierzę wymaga udzielenia mu natychmiastowej pomocy. 

3) 	 Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt prowadzona będzie Gabinet Weterynaryjny MAXVET PLUS, 
ul. Mickiewicza 36W, 06-100 Pułtusk. Wyżej wymieniony podmiot będzie również 
odpowiedzialny za przewiezienie zwierząt z miejsca zdarzenia drogowego do 
gabinetu weterynaryjnego. 

Rozdział 3 


Finansowanie programu 


l. 	 Na realizację zada6 wynikających z Programu Gmina przeznacza z budżetu środki 
w wysokości 10 000 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 zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 
1579 z późno zm.). 
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Zalącznik do 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gzy w 2018roku 

Zadania przeznaczone do realizacji w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 


oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gzy w 2018roku, 


z u,vzględnieniem środków finansowych 


l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Zadania 

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 

Zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

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

2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Środki finansowe (zł) 
6 000,00 

2 000,00 

600,00 

1 000,00 

400,00 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 

z 2017r., poz. 1840), rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 
31 marca, program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Przedmiotowy program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
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; 
8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzel'l drogowych 
z udziałem zwierząt. 

Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie gminy Gzy zjawisko 
bezdomności zwierząt, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz powodujące cierpienie zwierząt. 
Ilość zabiegów wymienionych w uchwale będzie limitowana wysokością środków 
przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu w danym roku. 

Na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1840) projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku został przekazany 
do zaopiniowania do: Powiatowego Lekarza Weterynarii, ul. L DaszY11skiego 19, 06-100 
Pułtusk; Koła Łowieckiego BASIOR, ul. Nowoursynowska 159 bud.34, 02-776 Warszawa; 
Koła Łowieckiego CZAJKA, ul. Na Skarpie 7 AlI O, 06-100 Pułtusk; Koła Łowieckiego nr 6 
ZIELEŃ, ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa (adres do korespondencji Skrytka pocztowa nr 

6, ul. Nowogrodzka 45, 00-963 Warszawa); Wojskowego Koła Łowieckiego nr 101 
NEMROD, ul. Reymonta 21 m.301, 01-840 Warszawa; Koła Łowieckiego MEW A, 
ul. Akacjowa 2, 06-100 Pułtusk; Koła Łowieckiego TUR w Byszewie, ul. Olszynowa 4, 
06-425 Karniewo; Wojskowego Koła Łowieckiego DZICZY JAR, ul. Portowa 9/18, 03-197 
Warszawa. W/w jednostki nie wniosły zastrzeżeń do przedmiotowego programu. Konsultacje 
projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2018 roku odbyły się w dniach 19.01.2018r. do 09.02.2018r. 
Podczas konsultacji nie wniesiono żadnych opinii oraz uwag do w/w programu. 
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