
UCHWALA NR VII.40.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27.03.2019 roku 

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

zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Baboszewo 

w 2019 roku" 

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

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 tj.J oraz art. lla ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 t. j.J po 

zasiE;gniE;ciu opmll Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ploilsku oraz 

Dzierzawcow Obwodow Lowieckich, dzialajqcych na obszarze Gminy Baboszewo, 

Rada Gminy uchwala, co nastE;puje: 

§ 1 

Okresla siE; "Program opieki nad zwierzE;tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Baboszewo w 2019 roku" w brzmieniu 

zalqcznika do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siE; Wojtowi Gminy Baboszewo. 

§3 

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

UrzE;dowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 

WIC4iiFfPRZEWODNICZ~ RADY 

V ~ ~ ,j; 
W. upn wski . 



UZASADNIENIE 

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

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do wylqcznej 

wlasciwosci rady gminy nalezy stanowienie w innych sprawach zastrzezonych 

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

sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Oz. U. z 2019 r., poz. 122 t j.) rada gminy 

okresla, w drodze uchwaly; corocznie do dnia 31 marc a, program opieki nad 

zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. Stanowi to 

wypelnienie obowiqzku zapobiegania bezdomnosci zwierzqt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierz~tom oraz ich wylapywanie przez gmin~, wynikajqcego z art. 

11 ust. 1 w/w ustawy. 

Zgodnie z art. lla ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie 

zwierzqt (Oz. U. z 2019 r., poz. 122 t. j.) przedmiotowy program obejmuje 

w szczeg6lnosci: 

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

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

3. Odlawianie bezdomnych zwierzqt; 

4. Obligatoryjnq sterylizacj~ albo kastracj~ zwierzqt w schroniskach dla 

zwierzqt; 

5. Poszukiwanie wlascicieli dla bezdomnych zwierzqt; 

6. Usypianie slepych miot6w; 

7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt 

gospodarskich; 

8. Zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen 

drogowych z udzialem zwierzqt. 

Program zawiera 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 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 122 t. j.l Wojt najpoiniej do dnia 1 lutego przekazuje projekt 

programu do zaopiniowania: 

1. Wlasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii; 

2. Organizacjom spolecznym, ktorych statutowym celem dzialania jest 

ochrona zwierzqt, dzialajqcym na obszarze gminy; 

3. Dzieriawcom lub zarzqdcom obwodow lowieckich, dzialajqcych na 

obszarze gminy. 

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

zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego w Plonsku oraz do 

nastE;pujqcych Dzierzawcow Obwodow Lowieckich: 

1. Kolo Lowieckie "Jednosc" z siedzibq w Plonsku; 

2. Kolo Lowieckie "Bazant" z siedzibq w Plonsku; 

3. Kolo Lowieckie ,Jedynka" z siedzibq w Warszawie; 

4. Kolo Lowieckie "Slonka" nr 2 z siedzibq w Plonsku; 

5. Kolo Lowieckie nr 32 "przy Ministerstwie Rolnictwa" z siedzibq 

w Warszawie; 

6. Kolo Lowieckie "Bielik" z siedzibq w PE;sach; 

7. Kolo Lowieckie "Koliber" z siedzibq w Warszawie. 

Zgodnie z art. lla ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 ochronie zwierzqt 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 122 t. j.l w/w podmioty w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania przedmiotowego projektu programu wydajq opinie 0 projekcie. 

Niewydanie opinii w w/w terminie uznaje siE; za akceptacjE; przeslanego 

programu. 

Zaden z powyzszych podmiotow nie wniosl sprzeciwu do tresci "Programu opieki 

nad zwierzE;tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie 

Gminy Baboszewo w 2019 roku". 
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wiel E upniewski 


