
Projekt
UCHWAŁA N r...............
RADY GMINY GZY 
z dnia .........................

w sprawie przyjęcia zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku.

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

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 1 la ust. 1, ust. 2, ust. 3a 

i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ) 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku w Rozdziale 3 

Finasowanie Programu w następującym zakresie:

- § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „ Na realizację zadań wynikających z Programu Gmina 

przeznacza z budżetu środki w wysokości 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem do Programu.”

- Zmienia się załącznik do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 roku. Projekt zmian stanowi załącznik 

do 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.

Sporządził: Jacek Mroczkowski / IOŚ
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Uzasadnienie

Program opieki nad zwierzętarni bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2020 r. został uchwalony 

Uchwałą Nr XII/90/2020 Rady Gminy Gzy z dnia 21 lutego 2020 r.,

Powodem zmiany uchwały jest zmiana kwoty przeznaczonej z budżetu 

Gminy z 10.000 zł na kwotę 20.000 zł.



Załącznik do Uchwały
Nr................................
Rady Gminy Gzy 
z dnia .........................

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Gzy w 2020 roku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. Realizacja programu obejmuje:
1) 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 -  Gzy 38, gm. Gzy;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt.

Rozdział 2
Realizacja zadań nałożonych na Gminę Gzy

§ 2. 1. Bezdomne zwierzęta, które nie znajdą 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.

§ 3. 1. Wolno żyjące na terenie gminy Gzy koty podlegają opiece gminy.
2. Gmina Gzy zapewnia wolno żyjącym kotom dokarmianie.
3. W celu zmniejszenia populacji wolno żyjących kotów na koszt Gminy wykonywana 

będzie sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów.

§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy odławiane przez firmę 
Wyłapywanie Bezdomnych Zwierząt Hubert Kośnik, ul. Zakręzie 49, 07-200 Wyszków.

2. Odłowione bezdomne zwierzęta, które nie znajdą opiekuna, zostaną przekazane do 
schroniska.

§ 5. Odłowione zwierzęta, które trafią do schroniska, zostaną poddane zabiegowi 
kastracji lub sterylizacji. Koszty wykonanych zabiegów ponosi Gmina Gzy.



§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt następuje poprzez:
1) Internet;
2) ogłoszenia w lokalnej prasie;
3) współpracę z mieszkańcami;
4) działania schroniska.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów będzie prowadzone zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ) oraz przepisami 
odrębnymi.

2. Usypianie miotów bezdomnych psów i kotów możliwe będzie tylko wówczas, gdy 
nie ma możliwości zapewnienia dla nich właściciela.

3. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które są jeszcze
ślepe.

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

§ 8. 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, ul. Rybitew 16, 06-100 Pułtusk. Podmiot 
ten będzie również odpowiedzialny za przewiezienie zwierząt z miejsca zdarzenia drogowego 
do gabinetu weterynaryjnego.

Rozdział 3
Finansowanie programu

§9. 1. Na realizację zadań wynikających z Programu Gmina przeznacza z budżetu środki 
w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem do Programu.



Załączni
Programu opieki nad zwierzętami bezdomi 

oraz zapobiegania bezdomności zwi< 
na terenie Gminy Gzy w 2020

Zadania przeznaczone do realizacji w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Gzy w 2020 roku, 

z uwzględnieniem środków finansowych

Lp. Z a d a n ia Ś rod k i fin a n so w e (zł)

1 . 1. Zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku dla 
zwierząt
2. Obligatoryjna sterylizacja albo 
kastracja zwierząt w schronisku dla

Zwierząt

11.200,00

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z 
terenu Gminy

4.800,00

3. Zapewnienie miejsc dla zwierząt 
gospodarskich

1.200,00

4. 1. Zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń

2.000,00



drogowych z udziałem zwierząt 
3. Usypianie ślepych miotów

5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, 
w tym ich dokarmianie
2. Poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt

800,00


