
UCHWAŁA NR XXXVIII.259.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31.03.2022 roku

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo 

w 2022 roku”

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

o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2022 r.,  poz. 559 t.j  )  oraz  art.  11a ustawy

z dnia 21 sierpnia  1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j ) po

zasięgnięciu  opinii  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  w  Płońsku,  organizacji

społecznych,  których  statutowym  celem  działania  jest  ochrona  zwierząt,

działającym  na  obszarze  gminy  oraz  Dzierżawców  Obwodów  Łowieckich,

działających na obszarze Gminy Baboszewo, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa  się „Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baboszewo w 2022 roku”

w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baboszewo.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

/-/ Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

Sławomir Piotr Goszczycki



UZASADNIENIE

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j ) do wyłącznej właściwości

rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do

kompetencji rady gminy. W myśl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j) rada gminy określa, w drodze

uchwały,  corocznie  do  dnia  31  marca,  program  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt.  Stanowi  to  wypełnienie

obowiązku zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym

zwierzętom oraz ich wyłapywanie przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w

ustawy.

Zgodnie  z art.  11a  ust.  2  ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r.  o  ochronie

zwierząt  (Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  572  t.j  )  przedmiotowy  program  obejmuje  w

szczególności:

 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

 Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

 Odławianie bezdomnych zwierząt;

 Obligatoryjną sterylizację albo  kastrację zwierząt  w  schroniskach  dla

zwierząt;

 Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 Usypianie ślepych miotów;

 Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich;

 Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt.

Program  zawiera  wskazanie  wysokości  środków  finansowych

przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków.

Zgodnie  z art.  11a  ust.  7  ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r.  o  ochronie

zwierząt  (Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  572  t.j  )  Wójt  najpóźniej  do  dnia  1  lutego

przekazuje projekt programu do zaopiniowania:

 Właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii;

 Organizacjom  społecznym,  których  statutowym  celem  działania  jest



ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy;

 Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze

gminy.

Zgodnie z powyższym wysłano pismo wraz z projektem programu, celem

jego  zaopiniowania  do  Powiatowego  Lekarza  Weterynaryjnego  w  Płońsku,

Stowarzyszenia  „Uszy  Do  Góry”,  Fundacji  Sowi  Dwór,  Ośrodek  Rehabilitacji

Dzikich  Zwierząt  "Sowi  Dwór",  Fundacja  Animal  Rescue  Polska  oraz  do

następujących Dzierżawców Obwodów Łowieckich:

 Koło Łowieckie „Jedność” z siedzibą w Płońsku;

 Koło Łowieckie „Bażant” z siedzibą w Płońsku;

 Koło Łowieckie „Jedynka” z siedzibą w Warszawie;

 Koło Łowieckie „Słonka” nr 2 z siedzibą w Płońsku;

 Koło  Łowieckie  nr  32  „przy  Ministerstwie  Rolnictwa”  z  siedzibą

w Warszawie;

 Koło Łowieckie „Bielik” z siedzibą w Pęsach;

 Koło Łowieckie „Koliber” z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie  z art.  11a  ust.  8  ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r.  o  ochronie

zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j.) w/w podmioty w terminie 21 dni od dnia

otrzymania  przedmiotowego  projektu  programu  wydają opinie  o  projekcie.

Niewydanie  opinii  w  w/w  terminie  uznaje  się za  akceptację przesłanego

programu.

Żaden z powyższych podmiotów nie wniósł sprzeciwu do treści „Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Gminy Baboszewo w 2022 roku”.



  

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVIII.259.2022

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 31.03.2022 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE 

GMINY BABOSZEWO W 2022 ROKU

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 t.j )

2) Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub

gospodarskie,  które  uciekły,  zabłąkały  się lub  zostały  porzucone  przez

człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby,

pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

3) Zwierzętach domowych  – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie

przebywające  wraz  z  człowiekiem  w  jego  domu  lub  pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

4) Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące

na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

5) Programie  –  należy  przez  to  rozumieć Program  opieki  nad  zwierzętami

bezdomnymi  oraz  zapobieganie  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy

Baboszewo w 2022 roku.

§ 2

Celem Programu jest:

1) Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

2) Zapobieganie wzrostowi populacji  zwierząt bezdomnych, w szczególności

poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie

ślepych miotów;

3) Zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom,  w  szczególności  poprzez



poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;

4) Zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt;

5) Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3

1. Funkcje  koordynatora  działań podejmowanych  w  ramach  niniejszego

programu pełni Wójt Gminy Baboszewo.

2. Wykonawcami Programu są:

1) Urząd Gminy;

2) Lekarz weterynarii;

3) Schronisko dla zwierząt;

4) Organizacje  społeczne,  stowarzyszenia,  fundacje,  których statutowym

celem  jest  przeciwdziałanie  bezdomności  zwierząt  we  współpracy

z organami gminy.

3.  Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie  bezdomnym  zwierzętom  z  terenu  Gminy  Baboszewo

miejsca  

w schronisku dla zwierząt;

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) ograniczenie  populacji  bezdomnych  zwierząt  poprzez  obligatoryjną

sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) trwałe  znakowanie  zwierząt  odłowionych  w  schronisku  dla  zwierząt

wraz z rejestracją w bazie danych;

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

7) usypianie ślepych miotów;

8) wskazywanie w miarę potrzeb gospodarstwa rolnego na terenie Gminy, 

w celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt  gospodarskich,  odebranych

właścicielowi na podstawie decyzji Wójta;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt.



§ 4

1. Ustalenie  faktu  bezdomności  zwierząt  może  nastąpić po  uprzednim

stwierdzeniu  przez  pracownika  Urzędu  Gminy  odpowiedzialnego  za

realizację programu, przy udziale zarządcy lub administratora posiadłości,

właściciela  gospodarstwa  rolnego,  sołtysa  wsi  lub  mieszkańców wsi,  że

zwierzęta pozostają bez opieki,  swobodnie się przemieszczają i stwarzają

zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Baboszewo zajmuje

się Fundacja  Animal  Rescue  Polska,  ul.  Przesmyckiego  11,  05-510

Konstancin-Jeziorna.        

 

§ 5

1. Odłowione  zwierzęta  zostaną niezwłocznie  przewiezione  w  pierwszej

kolejności  osobom, które  zdecydują się na adopcję,  a  jeśli  takowych nie

będzie, zostaną umieszczone w schronisku dla zwierząt.

2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

realizowane będzie przez umieszczenie ich w Schronisku w Nowym Dworze

Mazowieckim przy ul. Leśnej 5, prowadzonym przez Fundację Przyjaciele

Braci  Mniejszych,  z  siedzibą pod  adresem  ul.  Modlińska  107B,  05-110

Jabłonna w ramach umowy Gminy Baboszewo z Fundacją Animal Rescue

Poland.

§  6

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt na podstawie

umowy z Fundacją  Animal  Rescue Polska,  ul.  Przesmyckiego 11,  05-510

Konstancin-Jeziorna.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez

lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14

dni  od  umieszczenia  w schronisku z  uwagi  na  możliwość zgłoszenia  się

właściciela  lub  opiekuna  oraz  przeznaczone  do  adopcji  w  terminie

określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.



§ 7

1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) Ustalenie  miejsc,  w  których  przebywają koty  wolno  żyjące,  po

uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy przez mieszkańców;

2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach

przebywania;

3) Współdziałanie z organizacjami społecznymi.

2. Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową nr 265/2021, zawartą dnia

29.12.2021  r.  pomiędzy  Gminą Baboszewo  a  Fundacją  Animal  Rescue

Polska, ul. Przesmyckiego 11, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

§ 8

1. Poszukiwanie  właściciela  dla  bezdomnych  zwierząt  realizowane  jest

poprzez:

1) Informowanie  o  możliwości  adopcji  zwierząt  bezdomnych  w  sposób

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy;

2) Współdziałanie  z  organizacjami  społecznymi,  lekarzami  weterynarii,

schroniskami dla zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli

zwierząt.

2. Osoba, która zdecyduje się adoptować bezdomnego psa może ubiegać się 

o  jednorazową pomoc  finansową z  tytułu  adopcji,  która  będzie

rekompensatą części kosztów niezbędnych do utrzymania tego zwierzęcia.

3. Gmina  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia  decyzji  o  oddaniu  psa

zainteresowanej  osobie  do  adopcji,  biorąc  pod  uwagę w  szczególności

ocenę możliwości  spełnienia  wymogów  stawianych  adoptującemu

określonych         w pkt 7.

4. Wysokość pomocy finansowej wynosi do 500 zł.

5. Pomoc, o której  mowa w pkt 4, wypłacana będzie po podpisaniu umowy

adopcyjnej z Gminą Baboszewo.

6. Wyznaczeni  pracownicy  Urzędu  Gminy  Baboszewo  mogą dokonywać

kontroli warunków w jakich przebywa pies oraz sposobu sprawowania nad

nim  opieki  przez  adoptującego.  W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże

niewłaściwe spełnianie obowiązków, o których mowa w pkt 7, Gmina ma



prawo  żądać zwrotu całej wypłaconej dotychczas pomocy finansowej oraz

ma prawo zabrać psa. 

7. Adoptujący zobowiązuje się do:

1) Zapewnienia  psu  właściwej  opieki,  humanitarnego  traktowania

i właściwych warunków utrzymania;

2) zapewnienia  psu  opieki  weterynaryjnej  w  razie  choroby  oraz

profilaktycznych szczepień ochronnych;

3) nie sprzedawania ani przekazywania psa innej osobie;

4) poinformowania Urząd Gminy Baboszewo o jego zaginięciu lub padnięciu

wraz z wyjaśnieniem okoliczności z tym związanych.

8. Pracownik Urzędu Gminy, odpowiedzialny za realizację Programu, dokonuje

rejestracji  bezdomnego  psa  w  założonym  rejestrze,  z  uwzględnieniem

dokumentacji  fotograficznej oraz opisowej, w taki  sposób,  aby umożliwić

późniejszą identyfikację zwierzęcia.

§ 9

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez Fundację Animal

Rescue Polska, ul. Przesmyckiego 11, 05-510 Konstancin-Jeziorna, zgodnie

z umową zawartą z gminą.

2. Zwierze  usypiane  musi  być traktowane  łagodnie  i  przyjaźnie.  Zabieg

uśpienia  powinien  być dokonany  przez  lekarza  weterynarii  w  sposób

humanitarny.

3. Zwłoki  uśpionych  zwierząt  muszą być odpowiednio  zabezpieczone  przez

lekarza weterynarii do czasu zabrania ich do utylizacji.

§ 10

Gmina wskazuje gospodarstwo rolne na swoim terenie znajdujące się pod

adresem:  Cywiny  Wojskie  27  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt

gospodarskich. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi realizowana

będzie poprzez zapewnienie utrzymania w miejscu tymczasowego przebywania.

       

§ 11

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń



drogowych z udziałem zwierząt, który realizowany jest poprzez umowę z lekarzem

weterynarii  mającym  możliwość świadczenia  usług  całodobowo.  Lekarzem

zapewniającym całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń losowych

jest  lekarz  weterynarii  wyznaczony  przez  Fundację Animal  Rescue  Polska,

ul. Przesmyckiego 11, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

§ 12

Gmina  może  prowadzić we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,

szkołami  i  innymi  instytucjami  działania  edukacyjne  m.  in.  w  zakresie

odpowiedzialnej  i  właściwej  opieki  nad  zwierzętami,  ich  humanitarnego

traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt, propagowania adopcji

zwierząt  bezdomnych  oraz  informowania  o  zakazach  dotyczących  handlu

zwierzętami  domowymi,  a  także  propagowanie  zakupu  zwierząt  domowych,

a w szczególności psów i kotów z legalnych źródeł.

                                                           

§ 13

Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.

Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy Baboszewo

przeznaczonych  na  realizację Programu  w  2022  r.  w  chwili  podjęcia  uchwały

wynosi 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Zadania finansowane ze Środków:

1) odławianie bezdomnych zwierząt;

2) całodobową  gotowość  do  wykonywania  czynności  związanych  ze

świadczeniem usług weterynaryjnych (7 dni w tygodniu oraz we wszystkie

święta);

3) chwytanie i dostarczanie zwierząt do schroniska;

4) transport  –  dojazd  do  miejsca  wypadku  /  bytowania  zwierzęcia  oraz

transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych;

5) transport zwierząt gospodarskich;

6) obezwładnienie zwierzęcia groźnego dla otoczenia przy pomocy strzelby do

usypiania zwierząt;

7) opiekę lekarsko – weterynaryjną;

8) eutanazje i utylizacje zwłok zwierzęcia;



9) uśpienie ślepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacją zwłok;

10)usuwanie  odpadów  stałych  i  płynnych  oraz  zwłok  zwierząt  padłych

i poddanych eutanazji;

11)prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujących;

12)przestrzeganie  przepisów  w  zakresie  nadzoru  sanitarnego

i weterynaryjnego;

13)przyjmowanie  zagubionych,  zbłąkanych  i  porzuconych  lub  z  innych

przyczyn bezdomnych zwierząt,  które w wyniku zdarzeń losowych nie są

zdolne samodzielnie egzystować (lokalizacja schroniska – schronisko winno

mieć  siedzibę  w  odległości  nie  większej  niż  80  km  od  granic  gminy

Baboszewo);

14) znakowanie  odłowionych  psów  nieposiadających  czipa  (czipowanie  wraz

z rejestracją w bazie danych);

15)sprawdzanie zwierząt pod kątem posiadanego czipa;

16)objęcie  bezdomnych  zwierząt  całodobową  opieką  polegającą  na

zapewnieniu zwierzętom:

a) pomieszczeń  lub  boksów  chroniących  je  przed  zimnem,  upałami

i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,

b) przestrzeni, która powinna umożliwić zmianę pozycji ciała,

c) utrzymania  pomieszczeń  we  właściwym  stanie  porządkowym

i sanitarnym,

d) pożywienia,  artykułów  sanitarnych  oraz  opieki  nad  zwierzętami

przebywającymi w schronisku,

e) stałego dostępu do wodny zdatnej do picia,

f) dozoru weterynaryjnego,

g) boksów, wybiegów i otoczenia schroniska utrzymanych w czystości

i porządku, prowadzenia zabiegów sanitarnych i dezynfekujących;

17)zapewnienie  opieki  weterynaryjnej  bezdomnym  zwierzętom  w  okresie

kwarantanny i dalszego ich pobytu w schronisku;

18)kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;

19)szczepienie przeciwko wściekliźnie psów przebywających w schronisku;

20)leczenie przyjętych chorych zwierząt, rokujących na wyzdrowienia;

21)przekazywanie  zwierząt  do  adopcji  (po  przebytej  kwarantannie



w  schronisku)  osobom  zainteresowanych  ich  posiadaniem,  zdolnym

zapewnić im należyte warunki bytowe;

22)kastracja i sterylizacja zwierząt w celu zmniejszenia populacji;

23)prowadzenie ewidencji  zwierząt (rasa, płeć, wiek,  zdjęcie,  nr czipa)  oraz

książki kontroli weterynaryjnej;

24)usuwanie  odpadów stałych  i  płynnych  oraz  zwłok  zwierząt  padłych  lub

poddanych eutanazji;

25)zapewnienie miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt;

26)stałe współdziałanie z ze swoimi przedstawicielami oraz Policją.

Środki finansowe wydatkowane będą w zależności  od potrzeb poprzez zlecenie

świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).


