
UCHWAt.A Nr XV/100/2016 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 31 marca 2016 roku 

w sprawie okreslenia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Baboszewo w 2016 roku" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2015 r. , poz. 1515 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. 0 ochronie zwierzqt (Oz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) po zasi~gni~ciu opinii 
Powiatowego Lekarza Weterynarii , Organizacji Spotecznych oraz OzierZawc6w Obwod6w 
towieckich, dziatajqcych na obszarze gminy Baboszewo, Rada Gminy uchwala, co 
nast~puje: 

§1 

Okresla si~ "Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Baboszewo w 2016 roku" w brzmieniu 
zatqcznika do uchwaty. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Ozienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2015r., poz. 1515) do wylqcznej wlasciwosci rady gminy nalezy 
stanowienie w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Oz. U. z 
2013 r., poz. 856) przedmiotowy program obejmuje: 

• Zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt, 

• Opiek~ nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

• Odlawianie bezdomnych zwierzqt, 

• Obligatoryjna sterylizacje albo kastracje zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt, 

• Poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt, 

• Usypianie slepych miot6w, 

• Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt 
gospodarskich, 

• Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych 
z udziatem zwierzqt, 

oraz ma zawierae wskazanie wysokosci srodk6w finansowych przeznaczonych na jego 
realizacj~ oraz spos6b wydatkowania tych srodk6w. 

Zgodnie z art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Oz. U. z 
2013 r., poz. 856) W6jt najp6zniej do dnia 1 lutego przekazuje projekt programu do 
zaopiniowania: 

• Wtasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii 

• Organizacjom spotecznym, kt6rych statutowym celem jest ochrona zwierzqt, 
dziatajqcym na obszarze gminy, 

• OzierZawcom lub zarzqdcom obwod6w towieckich , dziatajqcych na obszarze gminy. 

Zgodnie z powyzszym wystano pismo wraz z projektem programu, celem jego 
zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego w Ptorisku oraz do 
nast~pujqcych OzierZawc6w Obwod6w lowieckich: 

1. Koto lowieckie "Jed nose" w Ptorisku 

2. Koto lowieckie "Bazant" w Ptorisku 

3. Koto lowieckie "Jedynka" w Warszawie 

4. Koto lowieckie "Stonka" nr 2 w Ptorisku 

Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierzqt (Oz. U. z 
2013r. poz. 856) podmioty w terminie 21 dni od dnia otrzymania przedmiotowego projektu 
programu wydaje opinie 0 projekcie. Nie wydanie opinii w w/w terminie uznaje si~ za 
akceptacj~ przestanego programu. 



-..../ 

Zatqcznik do Uchwaty Nr XV/1 00/2016 
Rady Gminy w Baboszewo 
z dnia 31 marca 2016 roku 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZ~TAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZJ\T 

NA TERENIE GMINY BABOSZEWO W 2016 ROKU 

§ 1 

lIekroc w uchwale jest mowa 0: 

1. Ustawie - nalezy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 ochronie 

zwierzqt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856.); 

2. Zwierz~tach bezdomnych - nalezy przez to rozumiec zwierz~ta domowe lub 

gospodarskie, kt6re uCiekty, zabtqkaty si~ lub zostaty porzucone przez cztowieka, 

a nie ma mozliwosci ustalenia ich wtasciciela lub innej osoby, pod kt6rej opiekq 

trwale dotqd pozostawaty; 

3. Zwierz~tach domowych - nalezy przez to rozumiec zwierz~ta tradycyjnie 

przebywajqce wraz z cztowiekiem w jego domu lub pomieszczeniu, utrzymywane 

przez cztowieka w charakterze jego towarzysza; 

4. Kotach wolno zyjqcych - nalezy przez to rozumiec koty urodzone lub zyjqce na 

wolnosci (zyjqce w otoczeniu cztowieka w stanie dzikim); 

5. Programie - nalezy przez to rozumiec Program opieki nad zwierz~tami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy 

Baboszewo w 2016 roku. 

§2 

Celem Programu jest: 

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierz~tami. 

2. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierzqt bezdomnych, w szczeg61nosci 

poprzez sterylizacj~ i kastracj~ bezdomnych kot6w i ps6w, a takze usypianie 

slepych miot6w; 

3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom, w szczeg61nosci poprzez 



poszukiwanie nowych wtascicieli dla zwierzqt; 

4. Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen 

drogowych z udziatem zwierzqt; 

5. Edukacja mieszkanc6w w zakresie humanitarnego traktowania zwierzqt. 

§3 

1. Funkcje koordynatora dziatan podejmowanych w ramach niniejszego programu petni 

W6jt Gminy Baboszewo. 

2. Wykonawcami Programu Sq: 

a) Urzqd Gminy, 

b) Lekarz weterynarii, 

c) Schronisko dla zwierzqt na podstawie umowy podpisanej z Gminq, 

d) Organizacje spoteczne, stowarzyszenia, fundacje, kt6rych statutowym celem 

jest przeciwdziatanie bezdomnosci zwierzqt we wsp6tpracy z organami gminy. 

3. Zadania priorytetowe Programu to: 

a) zapewnienie bezdomnym zwierz~tom z terenu Gminy Baboszewo miejsca 

w schronisku; 

b) ograniczenie populacji bezdomnych zwierzqt poprzez sterylizacj~ kastracje 

zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt; 

c) sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjqcymi, w tym ich dokarmianie; 

d) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt, 

e) odtawianie bezdomnych zwierzqt; 

f) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych 

z udziatem zwierzqt; 

g) usypianie slepych miot6w; 

h) wskazywanie w miar~ potrzeb gospodarstwa rolnego na terenie gminy, w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich, odebranych wtascicielowi na 

podstawie decyzji W6jta. 

§4 

1. Ustalenie faktu bezdomnosci zwierzqt moze nastqpic po uprzednim stwierdzeniu 

przez pracownika Urz~du Gminy przy udziale, zarzqdcy lub administratora 

posiadtosci, wtasciciela gospodarstwa rolnego, sottysa wsi lub mieszkanc6w wsi, ze 



zwierz~ta pozostajq bez opieki, swobodnie si~ przemieszczajq 

zagrozenie dla bezpieczenstwa i porzqdku publicznego. 

stwarzajq 

2. Odlawianie bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy realizuje uprawniony lekarz 

weterynarii. 

3. Odlowieniem bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Baboszewo zajmuje si~ lekarz 

weterynarii Wojciech Krysiewicz Gabinet Weterynaryjny WOJ-WET 

Dzierzqznia 33, 09-164 Dzierzqznia. 

§5 

1. Odlowione zwierz~ta zostanq niezwlocznie przewiezione 

w schronisku dla zwierzqt. 

umieszczone 

2. Zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt, 

realizowane b~dzie przez umieszczenie ich w schroniskach dla bezdomnych 

zwierzqt na podstawie umowy zawartej pomi~dzy Gminq a schroniskiem. W celu 

realizacji powyzszego zadania zostala podpisana umowa z Fundacjq "Centrum 

Ochrony Srodowiska" z siedzibq w Nasielsku przy ul. Dqbrowskiego 18, 05-190 

Nasielsk. 

§ 6 

1. Gmina realizuje obligatoryjnq sterylizacj~ i kastracj~ zwierzqt w schroniskach dla 

zwierzqt na zasadach ustalonych z jednostkq prowadzqcq schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogq bye przeprowadzone wylqcznie przez lekarza 

weterynarii. 

3. Zabiegom, 0 kt6rych mowa w ust. 1 nie podlegajq zwierz~ta w okresie 14 dni od 

umieszczenia w schronisku z uwagi na mozliwose zgloszenia si~ wlasciciela lub 

opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie okreslonym w ogloszeniu 

o poszukiwaniu nowych wlascicieli. 

§7 

Opieka nad kotami wolno zyjqcymi realizowana jest poprzez: 

1. ustalenie miejsc, w kt6rych przebywajq koty wolno zyjqce, po uprzednim zgloszeniu 

do Urz~du Gminy przez mieszkanc6w. 



2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach 

przebywania, 

3. wsp6tdziatanie z organizacjami spotecznymi. 

§8 

Poszukiwanie wtasciciela dla bezdomnych zwierzqt realizowane jest poprzez: 

1. informowanie 0 mozliwosci adopcji zwierzqt bezdomnych w spos6b zwyczajowo 

przyj~ty na terenie gminy. 

2. wsp6tdziatanie z organizacjami spotecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami 

dla zwierzqt w zakresie poszukiwania nowych wtascicieli zwierzqt. 

§9 

1. Usypianie slepych miot6w moze nastqpie wytqcznie przez lekarza weterynarii 

w schronisku dla bezdomnych zwierzqt lub w lecznicy dla zwierzqt. 

2. Zwierze usypiane musi bye traktowane tagodnie i przyjaznie. Zabieg uspienia 

powinien bye dokonany przez lekarza weterynarii w spos6b humanitarny. 

3. Zwtoki uspionych zwierzqt mUSZq bye odpowiednio zabezpieczone przez lekarza 

weterynarii do czasu zabrania ich do utylizacji. 

§ 10 

1. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne na swoim terenie - Pana Krzysztofa 

Urbanskiego zam. Bozewo 22, 09 - 140 Raciqz w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierzqt gospodarskich. 

2. Opieka nad bezdomnymi zwierz~tami gospodarskimi realizowana b~dzie poprzez 

zapewnienie utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania. 

§ 11 

1. Gmina zapewnienia catodobowq opiek~ weterynaryjnq w przypadkach zdarzen 

drogowych z udziatem zwierzqt realizowany jest poprzez umow~ z lekarzem 

weterynarii majqcych mozliwose swiadczenia ustug catodobowo. Lekarzem 

zapewniajqcym catodobowa opiek~ weterynaryjnq w przypadku zdarzen losowych 



jest lekarz weterynarii - Wojciech Krysiewicz Gabinet Weterynaryjny WOJ - WET 

Ozierzqznia 33, pocz. 09-164 Ozierzqznia. 

§ 12 

1. Gmina moze prowadzic we wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi, szkotami 

i innymi instytucjami dziatania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej 

i wtasciwej opieki nad zwierz~tami, ich humanitarnego traktowania, propagowania 

sterylizacji i kastracji zwierzqt, propagowania adopcji zwierzqt bezdomnych oraz 

informowania 0 zakazach dotyczqcych handlu zwierz~tami domowymi a takZe 

propagowanie zakupu zwierzqt domowych a w szczeg61nosci ps6w i kot6w 

z legalnych zr6def. 

§ 13 

1. Koszty realizacji zadan okreslonych w niniejszym programie ponosi Gmina. 

2. Wysokosc srodk6w finansowych zarezerwowanych w budzecie gminy Baboszewo 

przeznaczonych realizacj~ Programu w 2016r. Wynosi 30 OOOzf. Istownie: 

trzydziesci tysi~cy ztotych/. 

3. Srodki finansowe wydatkowane b~dq w zaleznosci od potrzeb poprzez zlecenie 

swiadczenia ustug i dostaw, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zam6wien publicznych. (Oz. U. z .2015r., poz. 2164). 


