UCHWAlA NR XVII.119.2020
RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie okreslenia "Programu opieki nad zwierzlltami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierz(!t na terenie Gminy Baboszewo
w 2020 roku"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz art. lla ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
po

zasi~gni~ciu

0

ochronie zwierzqt (Oz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.)

opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ploilsku, organizacji

spolecznych, kt6rych statutowym celem dzialania jest ochrona zwierzqt,
dzialajqcym na obszarze gminy oraz OzierZawc6w Obwod6w Lowieckich,
dzialajqcych na obszarze Gminy Baboszewo, Rada Gminy uchwala, co nastE;:puje:
§1

Okresla

si~

"Program

opieki

nad

zwierzE;:tami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy Baboszewo w 2020 roku"
w brzmieniu zalqcznika do uchwaly.

§2
Wykonanie uchwaly powierza

si~

W6jtowi Gminy Baboszewo.
§3

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Ozienniku
UrzE;:dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie

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

Z

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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.

ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) rada

0

gminy okresla, w drodze uchwaly, corocznie do dnia 31 marca, 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. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 slerpma 1997 r.

0

ochronie

zwierzqt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 t. j.) przedmiotowy program obejmuje
w szczegolnosci:
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 miotow;
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 srodkow finansowych przeznaczonych na
jego

realizacj~

oraz sposob wydatkowania tych srodkow.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zw ierzqt
(Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) Wojt najpoiniej do dnia 1 lutego przekazuje
projekt programu do zaopiniowania:
I.

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 powyiszym wyslano pismo wraz z projektem programu, celem jego
zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynaryjnego w Plonsku, do
Stowarzyszenia "Uszy Do Gory", do Fundacji Sowi Dwor; Osrodek Rehabilitacji
Dzikich Zwierzqt "Sowi Dwor", Fundacja Animal Rescue Polska oraz do
nast~pujqcych

Dzieriawcow Obwodow Lowieckich:

1. Kolo Lowieckie "jednosC" z siedzib q w Plonsku;
2. Kolo Lowieckie "Baiant" z siedzib q w Plonsku;
3. Kolo Lowieckie "jedynka" z siedzib q w Warszawie;
4. Kolo Lowieckie "Slonka" nr 2 z siedzib q w Plonsku;
5. Kolo Lowieckie nr 32

"przy Ministerstwie Rolnictwa" z siedzib q

w Warszawie;
6. Kolo Lowieckie "Bielik" z siedzib q w P~sach;
7. Kolo Lowieckie "Koliber" z siedzibq w Warszawie.
Zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

ochronie zwierzqt

(Dz. U. z 2019 r., pOZ. 122 ze zm.) w/w podmioty w terminie 21 dni od dnia
otrzymania przedmiotowego projektu programu wydajq opinie
Niewydanie opinii w w/w terminie uznaje

si~

za

akceptacj~

0

projekcie.

przeslanego

programu.
Zaden z powyiszych podmiotow nie wniosl sprzeciwu do tresci "Programu
opieki nad

zwierz~tami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na

terenie Gminy Baboszewo w 2020 roku".

Zalqcznik do UCHWAlY NR XVlI.119.2020

RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 26 marca 2020 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZI;:TAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZ~T NA TERENIE GMINY
BABOSZEWO W 2020 ROKU

§1

Ilekroc w uchwale jest mowa

0:

1. Ustaw ie - nalezy przez to rozumiec ustawE;) z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.);
2. ZwierzE;)tach bezdomnych - nalezy przez to rozumiec zwierzE;)ta domowe lub
gospodarskie, ktore uciekly, zablqkaly siE;) lub zostaly porzucone przez
czlowieka, a nie rna mozliwosci ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby,
pod ktorej opiekq trw ale dotqd pozostawaly;
3. ZwierzE;)tach domowych - nalezy przez to rozumiec zwierzE;)ta tradycyjnie
przebywajqce wraz z czlowiekiem w jego domu lub pomieszczeniu,
utrzymywane przez czlowieka w charakterze jego 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 zwierzE;)tami
bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnosci zwierzqt na terenie Gminy
Baboszewo w 2020 roku.
§2

Celem Programu jest:
1.

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzE;)tami;
Zapobieganie wzrostowi populacji zwierzqt bezdomnych, w szczegolnosci
poprzez sterylizacjE;) i kastracjE;) bezdomnych kotow 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 zwierzqt;
5. Edukacja mieszkancow w zakresie humanitarnego traktowania zwierzqt.
§3
1. Funkcje koordynatora dzialan podejmowanych w ramach niniejszego programu

pelni Wojt 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

wspolpracy

z organami gminy.
3. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym

zwierz~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) ograniczenie
sterylizacj~

populacji

bezdomnych

zwierzqt

poprzez

obligatoryjnq

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
wlascicielowi na podstawie decyzji Wojta;
8) zapewnienie calodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen
drogowych z udzialem zwierzqt.

§4

1. Ustalenie

faktu

bezdomnosci

zwierzqt

moze

nastqpie

po

uprzednim

stwierdzeniu przez pracownika UrzE;)du Gminy odpowiedzialnego za realizacjE;)
programu, przy udziale zarzqdcy lub administratora posiadlosci, wlasciciela
gospodarstwa rolnego, soltysa wsi lub mieszkancow wsi, ze zwierzE;)ta
pozostajq bez opieki, swobodnie siE;) przemieszczajq i stwarzajq zagrozenie dla
bezpieczenstwa i porzqdku publicznego.
2. Odlawianie bezdomnych zwierzqt na terenie Gminy realizuje uprawmony
lekarz weterynarii.
3. Odlowieniem bezdomnych zwierzqt z terenu Gminy Baboszewo zajmuje siE;)
Fundacja Animal Rescue Polska ul. Jana III Sobieskiego 72b, 02-930 Warszawa.

§5
1. Odlowione

zwierzE;)ta

zostanq

niezwlocznie

przewiezione

w

pierwszej

kolejnosci osobom, ktore zdecydujq siE;) na adopcjE;), a jesli takowych nie bE;)dzie,
zostanq umieszczone w schronisku dla zwierzqt.
2. Zapewnienie bezdomnym zwierzE;)tom miejsca w schronisku dla zwierzqt,
realizowane bE;)dzie przez umieszczenie ich w schroniskach dla bezdomnych
zwierzqt na podstawie umowy zawartej pomiE;)dzy Gminq a Fundacjq Animal
Rescue Polska ul. Jana III Sobieskiego 72b, 02-930 Warszawa.
§ 6

1. Gmina realizuje obligatoryjnq sterylizacjE;) i kastracjE;) zwierzqt na podstawie
umowy z Fundacjq Animal Rescue Polska ul. Jana III Sobieskiego 72b, 02-930
Warszawa.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogq bye przeprowadzone wylqcznie przez
lekarza weterynarii.
3. Zabiegom,

0

ktorych mowa w ust. 1 nie podlegajq zwierzE;)ta w okresie 14 dni

od umieszczenia w schronisku z uwagi na mozliwose zgloszenia siE;) wlasciciela
lub

opiekuna

oraz

przeznaczone

do

adopcji

~~glo,,'niU 0 p","kiw,niu nowyoh wl,''''',Ii.

w

terminie

okreslonym

§7
Opieka nad kotami wolno iyjqcymi realizowana jest poprzez:
1. Ustalenie miejsc, w kt6rych przebywajq koty wolno iyjqce, po uprzednim

zgloszeniu do

Urz~du

Gminy przez mieszkanc6w;

2. Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach
przebywania;
3. Wsp61dzialanie z organizacjami spolecznymi.
§8

1. Poszukiwanie wlasciciela dla bezdomnych zwierzqt realizowane jest
poprzez:
1) Informowanie
zwyczajowo

0

moiliwosci adopcji zwierzqt bezdomnych w spos6b
na terenie Gminy;

przyj~ty

2) Wsp61dzialanie z organizacjami spolecznymi, lekarzami weterynarii,
schroniskami dla zwierzqt w zakresie poszukiwania nowych wlascicieli
zwierzqt.
2. Osoba, kt6ra zdecyduje
o jednorazowq
rekompensatq

si~

pomoc

cz~sci

adoptowac bezdomnego psa moie ubiegac
finansowq

z

tytulu

kt6ra

koszt6w niezb~dnych do utrzymania tego

1) Gmina zastrzega sobie prawo do

podj~cia

zainteresowanej osobie do adopcji, biorqc pod
ocen~

adopcji,
decyzji
uwag~

0

si~

b~dzie

zwierz~cia .

oddaniu psa

w szczeg61nosci

moiliwosci spelnienia wymog6w stawianych adoptujqcemu

okreslonych w pkt 5.
2) Wysokosc pomocy finansowej wynosi do 500 zl.
3) Pomoc,

0

kt6rej mowa w pkt 2, wyplacana

b~dzie

po podpisaniu umowy

adopcyjnej z Gminq Baboszewo.
4) Wyznaczeni pracownicy

Urz~du

Gminy Baboszewo mogq dokonywac

kontroli warunk6w w jakich przebywa pies oraz sposobu sprawowania
nad nim opieki przez adoptujqcego. W przypadku, gdy kontrola wykaie
niewlasciwe spelnianie obowiqzk6w,

0

kt6rych mowa w pkt 5, Gmina

rna prawo iqdac zwrotu calej wyplaconej

dotychczas

pomocy

finansowej oraz rna prawo zabrac psa.
5) Adoptujqcy zobowiqzuje siE; do:
a) Zapewnienia psu wlasciwej opieki, humanitarnego traktowania
i wlasciwych warunkow utrzymania;
b) zapewnienia psu opieki weterynaryjnej w razie choroby oraz
profilaktycznych szczepien ochronnych;
c) nie sprzedawania ani przekazywania psa innej osobie;
d) poinformowania Urzqd Gminy Baboszewo

0

jego zaginiE;ciu lub

padniEiciu wraz z wyjasnieniem okolicznosci z tym zwiqzanych.
6) Pracownik UrzE;du Gminy odpowiedzialny za realizacjE; Programu,
dokonuje

rejestracji

bezdomnego

psa

w

zalo:i:onym

rejestrze,

z uwzglE;dnieniem dokumentacji fotograficznej oraz opisowej, w taki
sposob aby umo:i:liwic pOiniejszq identyfikacjE; zwierzE;cia.

§9
1.

Usypianie slepych miotow moze nastqpic wylqcznie przez lekarza weterynarii
wyznaczonego przez FundacjE; Animal Rescue Polska ul. Jana III Sobieskiego
72b, 02-930 Warszawa, zgodnie z umOWq zawartq z gminq.

2. Zwierze usypiane musi bye traktowane lagodnie i przyjaznie. Zabieg uspienia
powinien bye dokonany przez lekarza weterynarii w sposob humanitarny.
3. Zwloki uspionych zwierzqt mUSZq bye odpowiednio zabezpieczone przez
lekarza weterynarii do czasu zabrania ich do utylizacji.
§ 10

1. Gmina wskazuje gospodarstwo rolne na swoim terenie znajdujqce siE; pod
adresem: Cywiny Wojskie 27 w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt
gospodarskich .
2. Opieka nad bezdomnymi zwierzE;tami gospodarskimi realizowana bE;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 wyznaczony przez

Fundacj~

Animal Rescue

Polska ul. lana III Sobieskiego nb, 02-930 Warszawa .
§12

Gmina moze prowadzic we wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi, szkolami
i innymi instytucjami dzialania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej
i

wlasciwej

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 szczegolnosci
psow i kotow z legalnych :trode!.

§13
1. Koszty realizacji zadan okreslonych w niniejszym programie ponosi Gmina.
2. Wysokosc

srodkow finansowych

Baboszewo przeznaczonych na

zarezerwowanych

realizacj~

w budzecie

Gminy

Programu w 2020 r. w chwili

podj~cia

uchwaly wynosi 78750,00 zl (slownie: siedemdziesiqt osiem
pi~cdziesiqt

tysi~cy

siedemset

zlotych 00/100).

3. Srodki finansowe wydatkowane b~dq w zaleznosci od potrzeb poprzez zlecenie
swiadczenia uslug i dostaw, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1834 t. j.).

