
UCHWAtA NR XXVI/177 /2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27 lutego 2017 roku 

w sprawie okreslenia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz 

zapohiegania bezdomnosci zwierz(Jt na terenie Gminy Baboszewo 

w 2017 roku" 

Na podstaw ie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r .. poz. 446 z pOin. zm .) oraz art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2013 r. , poz. 856 

z pOin. zm.) po zasi~gni~ciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Plonsku 

oraz Dziertawcaw Obwodaw Lowieckich, dzialajqcych na obszarze Gminy 

Baboszewo, Rada Gminy uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Okresla si~ "Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzC}t na terenie Gminy Baboszewo w 2017 roku" w brzmieniu 

zalqcznika do uchwaly 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Wajtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku 

Urz~dowym Wojewadztwa Mazowieckiego. 

PItZEW 

:/d\Vnlll . Pi °Gos ,zycki 



UZASADNJENJE 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 20 16 r., poz. 446 z pain. zm.l do wylqcznej 

wlasciwosci rady gminy nalezy stanowienie w innych sprawach zastrzeionych 

ustawami do kompetencji rady gminy. W mysl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Oz. U. z 2013 r., pOZ. 856 z pain. zm.l rada 

gminy okresla, w drodze uchwaty, corocznie do dnia 31 marca, program opieki 

nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapohiegania bezdomnosci zwierzqt. Stanowi 

to wypelnienie obowiqzku zapobiegania bezdomnosci zwierzqt i zapewnienia 

opieki bezdomnym zwierz~tom oraz ich wylapywanie przez gmin~, wynikajijcego 

z art. 11 Ust. 1 w/w ustawy. 

Zgodnie z art. l1 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. oochronie 

zwierzijt (Oz. U. z 2013 r., poz. 856 z pOin. zm.l przedmiotowy program obejmuje 

w szczeg61nosci: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt; 

2. Opiek~ nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. Odlawianie bezdomnych zw ierz'lt; 

4. Obligatoryjn'l sterylizacj~ albo kastracj~ zwierz'lt w schroniskach dla 

zwierzqt; 

5. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzijt; 

6. Usypianie slepych miot6w; 

7. Wskazanie gospodarstwa roinego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt 

gospodarskich; 

8. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarze" 

drogowych z udzialem zwierz'lt. 

Program zawiera wskazanie wysokosci srodk6w finansowych przeznaczonych na 

jego realizacj~ oraz sposob wydatkowania tych srodkow. 



Zgodnie z art. lla ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 oehronie zwierz~t 

(Dz. U. z 20 13 r., poz. 856 z poin. zm.) Wojt najpoiniej do dnia 1 lutego przekazuje 

projekt programu do zaopiniowania: 

t. Wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2. Organizacjom spolecznym, ktoryeh statutowym celem dzialania jest 

ochrona zwierz~t, dzialaj~eym na obszarze gminy; 

3. Dzieriaweom lub zarz~deom obwodow lowieekich, dzialajijcyeh na 

obszarze gminy. 

Zgodnie z powyzszym wyslano pismo wraz z projektem programu, celem jego 

zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego w Pion sku oraz do 

nast~pujijcych Dzieriawcow Obwodow Lowieckieh: 

1. Kolo Lowieekie "Jednosc" w Plonsku; 

2. Kolo Lowieckie "Bazant" w PIon sku; 

3. Kolo Lowieckie "jedynka" w Warszawie; 

4. Kolo Lowieekie "Slonka" nr 2 w Plonsku. 

Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 oehronie zwierzijt 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z pOin. zm. ) w/w podmioty w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania przedmiotowego projektu programu wydajij opinie 0 projekcie. 

Niewydanie opinii w w/w terminie uznaje si~ za akeeptaej~ przeslanego 

programu. 

PRZEW 
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Zalqcznik do UCHWAlY NR XXVlI177/20 17 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27 lutego 201 7 roku 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZIlTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZ~T NA TERENIE GMINY 

BABOSZEWO W 2017 ROKU 

§ 1 

Ilekroc w uchwale jest mow a 0: 

1. Vstawie - nalezy przez to rozumiec ustaw~ z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o ochronie zw ierzqt (Dz. U. z 2013 r. , poz. 856 z pOin. zm.); 

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

gospodarskie, kt6re uciekly, zablqkaly si~ lub zostaly porzucone przez 

czlowieka, a nie rna mozliwosci ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, 

pod kt6rej opiekq trwale dotqd pozostawaly; 

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

przebywajqce wraz z czlowiekiem w jego domu lub pomieszczeniu, 

utrzymywane przez czlowieka w charakterzejego towarzysza; 

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

na wolnosci (zyjqce w otoczeniu czlowieka w stanie dzikim); 

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

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy 

Baboszewo w 2017 roku. 

§2 

Celem Programu jest: 

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zw ierz~tami; 

2. Zapobieganie wzrostowi populacji zwierzqt bezdomnych, w szczegolnosci 

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



slepych miotow; 

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

poszukiwanie nowych wlascicieli dla zwierzqt; 

4. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzen 

drogowych z udzialem zw ierzqt; 

5. Edukacja mieszkancaw w zakresie humanitarnego traktowania zwierzqt. 

§3 

1. Funkcje koordynatora dzialan podejmowanych w ramach niniejszego programu 

pelni Wajt Gminy Baboszewo. 

2. Wykonawcami Programu Sq: 

1) Urzqd Gminy; 

2) Lekarz weterynarii; 

3) Schronisko dla zwierzqt na podstawie umowy podpisanej z Gminq; 

4) Organizacje spoleczne, stowarzyszenia, fundacje, ktorych statutowym 

celem jest przeciwdzialanie bezdomnosci zwierzqt we wspalpracy 

z organami gminy. 

3. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zw ierz~tom z terenu Gminy Baboszewo miejsca 

W schronisku dla zwierzqt; 

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

3) odlawianie bezdomnych zwierzqt; 

4) ogramczenie populacji bezdomnych zwierzqt poprzez obligatoryjnq 

sterylizacj~ i kastracj~ zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt; 

5) poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt; 

6) usypianie slepych miotow; 

7) wskazywanie w miar~ potrzeb gospodarstwa rolnego na terenie Gminy, 

w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich, odebranych 

wlascicielow i na podstaw ie decyzji W6jta; 

8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen 

drogowych z udzialem zwierzqt. 



§4 

1. Ustalenie faktu bezdomnosci zwierzqt moie nastqpiC po uprzednim 

stwierdzeniu przez pracownika Urz~du Gminy odpowiedzialnego za realizacj~ 

programu, przy udziale zarzqdcy lub administratora posiadlosci, wlasciciela 

gospodarstwa rolnego, soltysa wsi lub mieszkancow wsi, ie zwierz~ta 

pozostajq bez opieki, swobodnie si~ przemieszczajq i stwarzajq zagrotenie dla 

bezpieczenstwa i porzqdku publicznego. 

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 

Dzierzqinia 33, 09-164 Dzierzqznia. 

§5 

1. Odlowione zwierz~ta zQstanq niezwlocznie przewiezione w piervtszej 

kolejnosci osobom, ktore zdecydujq si~ na adopcj~, a jesli takowych nie b~dzie, 

zostam~ umieszczone w schronisku dla zw ierz'll. 

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

realizowane bt;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 Fundacji 

"Centrum Ochrony Srodowiska" z siedzibq w Nasielsku przy ul. Dqbrowskiego 

18, 05-190 Nasielsk na zasadach ustalonych z jednostkq prowadzqcq 

Schronisko. 

2. Zabiegi sterylizacji kastracji mogq bye przeprowadzone wylqcznie przez 



Iekarza weterynarii. 

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

od umieszczenia w schronisku z uwagi na mozliwosc zgloszenia si~ wlascicieia 

Iub opiekuna oraz przeznaczone do adopeji w terminie okresionym 

W ogloszeniu 0 poszukiwaniu nowych wlascicieli. 

§7 

Opieka nad kotami wolno zyjqeymi realizowana jest poprzez: 

1. Ustalenie miejse, w kt6ryeh przebywajq koty wolno zyjqee, po uprzednim 

zgloszeniu do Urz~du Gminy przez mieszkanc6w; 

2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejseaeh 

przebywania; 

3. Wsp6Idziaianie z organizaejami spoIeeznymi. 

§8 

1. Poszukiwanie wiaseieieia dia bezdomnyeh zwierzqt reaIizowane jest 

poprzez: 

1) Informowanie 0 mozliwosei adopcji zw ierzqt bezdomnyeh w spos6b 

zwyczajowo przyj~ty na terenie Gminy; 

2) Wsp6Idziaianie z organizacjami spoIecznymi, Iekarzami weterynarii, 

schroniskami dla zwierzClt w zakresie poszukiwania nowych wlascicieli 

zwierzqt. 

2. Osoba, kt6ra zdecyduje si~ adoptowac bezdomnego psa moze ubiegac si~ 

o jednorazowq pomoc finansowq z tytulu adopcji, kt6ra b~dzie 

rekompensatq cz~sci koszt6w niezb~dnych do utrzymania tego zw ierz~cia . 

1) Gmina zastrzega sobie prawo do podj~cia decyzji a oddaniu psa 

zainteresowanej osobie do adopcji, biorqc pod uwag~ w szczeg6Ino,;ci 

ocen~ mozliwosci speinienia wymogow staw ianych adoptujqeemu 

okresionych w pkt 5. 

2) Wysokosc pomocy finansowej wynosi do 500 zl. 

3) Pomoc, 0 ktorej mow a w pkt 2, wyplacana b~dzie po podpisaniu umowy 



adopcyjnej z Gminq Baboszewo. 

4) Wyznaczeni pracownicy Urz~du Gminy Baboszewo mogq dokonywae 

kontroli warunkow w jakich przebywa pies oraz sposobu sprawowania 

nad nim opieki przez adoptujqcego. W przypadku, gdy kontrola wykaze 

niewlasciwe spelnianie obowiqzkow, 0 ktorych mow a w pkt 5, Gmina 

rna prawo zqdac zw rotu calej wyplaconej dotychczas pomocy 

finansQwej oraz rna prawo zabrac psa. 

5) Adoptuj~cy zobowi~zuje si~ do: 

a) Zapewnienia psu wlasciwej opieki, humanitarnego traktowania 

i wlasciwych warunkow utrzymania; 

b) zapewnienia psu opieki weterynaryjnej w razie choraby oraz 

profllaktycznych szczepien ochronnych; 

c) nie sprzedawania ani przekazywania psa innej osobie; 

d) poinformowania Urz~d Gminy Baboszewo 0 jego zagini~ciu lub 

padni~ciu wraz z wyjasnieniem okolicznosci z tym zwiozanych. 

6) Pracownik Urz~du Gminy odpowiedzialny za realizacj~ Pragramu, 

dokonuje rejestracji bezdomnego psa w zalozonym rejestrze, 

z uwzgl~dnieniem dokumentacji fotog raficznej oraz opisowej, w taki 

sposob aby umozliwiC p6iniejsz~ identyfikacj~ zw ierz~cia. 

§9 

1. Usypianie slepych miotow moze nastopic wylocznie przez lekarza weterynarii 

Wojciecha Krysiewicza Gabinet Weterynaryjny WOJ - WET Dzierz~znia 33, 

09-164 Dzierzoznia. 

2. Zwierze usypiane musi bye traktowane lagodnie i przyjainie. Zabieg uspienia 

powinien bye dokonany przez lekarza weterynarii w sposcb humanitarny. 

3. Zwloki uspionych zwierzot musz~ bye odpowiednio zabezpieczone przez 

lekarza weterynarii do czasu zabrania ich do utylizacji. 

§ 10 

1. Gmina wskazuje gospodarstwo ralne na swoim terenie - Pan a Krzysztofa 



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

zw ierzqt gospodarskich. 

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

poprzez zapewnienie utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania. 

§11 

Gmina zapewnia calodobowq opiek~ weterynaryjnq w przypadkach zdarzen 

drogowych z udzialem zwierzqt, ktory realizowany jest poprzez umow~ 

z lekarzem weterynarii majqcym mozliwosc swiadczenia uslug calodobowo. 

Lekarzem zapewniajqcym calodobowq opiek~ weterynaryjnq w przypadku zdarzen 

losowych jest lekarz weterynarii . Wojciech Krysiewicz Gabinet Weterynaryjny 

WOJ - WET Dzierzqznia 33, 09·164 Dzierzqznia. 

§ 12 

Gmina moze prowadzic we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi, szkolami 

1 innymi instytucjami dzialania edukacyjne m. in. w zakresie odpow iedzialnej 

i wlasciwej opieki nad zwierz~tami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracj i zwierzqt, propagowania adopcji zwierzqt 

bezdomnych oraz informowania 0 zakazach dotyczqcych handlu zwierz~tami 

domowymi, a taki.e propagowanie zakupu zwierzqt domowych, a w szczeg6lnosci 

ps6w i kotow z legalnych irodel. 

§13 

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

2. Wysokosc srodkow finansow ych zarezerwowanych w budzecie Gminy 

Baboszewo przeznaczonych na realizacj~ Programu w 2017 r. w chwili podj~cia 

uchwaly wynosi 30 000 zl (slownie : trzydziesci tysi~cy zlotychJ . 

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

sw iadczenia uslug i dostaw, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 200 . Prawo 

zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6in. zm.J. 

I'RZEW ON zPtCY ,lADY 
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