
                                                                Uchwała Nr XXI.0007.169.2013 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia  7 lutego 2013r. 

 

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    
                     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2013 roku” 

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.      o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r 

Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 

samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn, zm.) i po zaopiniowaniu 

przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt oraz przez dzierżawców obwodów łowieckich działających na 

obszarze gminy Rada Gminy w Siennicy uchwala co następuje: 

§1 
 

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Siennica na rok 2013” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 



                                                                                                                                          Załącznik  
                                                                                                                                         do Uchwały Nr  XXI.0007.169.2013 

                                                                                                                    Rady Gminy w Siennicy  
                                                                                                                   z dnia 7 lutego 2013r 

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Siennica w 2013 r. 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy Siennica, w tym  w szczególności do psów i kotów, a także do 
kotów wolno żyjących i zwierząt gospodarskich. 
 

§2 
 

Wykonawcami Programu są: 
1) Gminy Siennica, 
2) Schronisko dla zwierząt,  
3) Przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej, 
4) Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,  
5) Placówki oświatowe poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego  
    traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności. 

 
Rozdział II 

Cele i zadania Programu 
 

 §3 
 
Celem niniejszego programu jest: 
1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opieka nad nimi, 
2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez  
    sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów             
    w  uzasadnionych przypadkach, 
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie  
    nowych właścicieli dla zwierząt, 
4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,  
5) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 
6) poprawa bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy. 

§4 
 



Zadania priorytetowe Programu to: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
3) odławianie bezdomnych zwierząt, 
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
6) usypianie ślepych miotów, 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z  
   udziałem zwierząt. 

Rozdział III 
Realizacja zadań 

 
§5 

 
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt jest realizowane 
poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku na podstawie umowy zawartej 
przez Gminę. 

 
§6 

 
Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest w okresie zimy, kiedy występują 
temperatury ujemne poprzez: 
1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 
2) w miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, 
3) zapewnienie dokarmiania przy pomocy społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, 
4) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi. 
 

§7 
 
1.  Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt. 
2. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się w  zależności od  
    zaistniałej potrzeby z urzędu oraz  na zgłoszenie interwencyjne Policji lub mieszkańców. 
3. Odławianiem obejmuje się bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające  
    życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 
4. Odławianie, przewiezienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane  
    będzie w oparciu o umowę zawartą przez Gminę z przedsiębiorcą prowadzącym  
    działalność w tym zakresie, który zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wskazania urządzeń i środków, przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane, 
2) określenie środków do przewozu zwierząt, 
3) zapewnienie, w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej, 
4) wskazanie miejsca przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem do  
    schroniska. 
 
 
5. Wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do  
     schroniska dla zwierząt. 



6. Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie  
    zwierząt. 
7. Odłowione zwierzę zostanie oddane jego właścicielowi, w ciągu 14 dni od  
    dnia przyjęcia, jeżeli został on ustalony i pod warunkiem uregulowania przez niego  
    kosztów  związanych z wyłapaniem zwierzęcia i umieszczeniem go w schronisku. 
 

§8 
 
1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację lub kastrację  zwierząt  w schronisku dla zwierząt  
    na zasadach ustalonych z podmiotem  prowadzącym schronisko. 
2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1  nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od    
    umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub   
    opiekuna. 
 

§9 
 
 Poszukiwanie  właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: 
1) schronisko, do którego trafią zwierzęta odławiane z terenu Gminy poprzez prowadzenie  
    działań zmierzających do oddania do adopcji bezdomnych zwierząt, 
2) gmina i organizacje społeczne  poprzez informowanie, o możliwości adopcji zwierząt  
    bezdomnych, w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

§10 
 
 
1. Usypianie ślepych miotów może wykonywać wyłącznie lekarz weterynarii w schronisku dla  
    zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt. 
 2. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu odebrania  
    przez uprawniony podmiot w zakresie działania, którego jest odbiór takich zwierząt. 
 
 

§11 
 
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt  
     gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem  
    gospodarstwa, posiadającym odpowiednie warunki do ich przetrzymywania, w momencie  
    zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji uwzględniając aktualne miejsce  
    przebywania zwierząt. 
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie Gmina podejmie starania w  
    zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 
 
 
 
 

§12 
 



Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych               
z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez: 
1) zawarcie umowy z lekarzem weterynarii,  
2) współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w przypadkach  zdarzeń drogowych  
    z udziałem zwierzyny łowieckiej. 
 

Rozdział IV 
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt 

 
§13 

 
Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości 
mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w 
stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i 
opiekunach zwierząt poprzez: 
1) współpracę z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest  
    ochrona zwierząt, 
2) organizowanie konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. 

 
 
 

Rozdział V 
Środki finansowe przeznaczone na realizację programu 

 
§14 

 
1. Program będzie realizowany ze  środków finansowych budżetu Gminy Siennica. 
2. W 2013 roku Gmina Siennica zapewniła w budżecie kwotę 27 000,00 zł. 
3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług zgodnie z ustawą  
    z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759  
    z późn. zm.). 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 


