
 

 

UCHWAŁA Nr 82/XV/12 

RADY GMINY ROŚCISZEWO 

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2012 roku”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. 

Nr 106.1002, z późn. zm.) Rada Gminy Rościszewo uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą 

na terenie gminy Rościszewo na 2012 rok” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo: 

Witold Dziurlikowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r.

Poz. 3303



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 82/XV/12 

Rady Gminy Rościszewo 

z dnia 28 marca 2012r. 

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ROŚCISZEWO 

 

 

Wprowadzenie 

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Rościszewo uchwały w sprawie „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2012 roku” 

zwanego dalej Programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. 

Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ bezdomności tych zwierząt zdarza się 

częściej.  

Rozdział 1 

Cel Programu 

§ 1. 

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo oraz opieka nad 

zwierzętami bezdomnymi a w szczególności: 

a) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy Rościszewo; 

b) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, 

w szczególności psów i kotów; 

c) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Rościszewo; 

d) edukacja mieszkańców gminy Rościszewo w zakresie kształtowania prawidłowych; postaw i zachowań 

człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 

i opiekunach zwierząt; 

Rozdział 2 

Zadania Programu 

§ 2. 

1. Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Rościszewo realizuje się poprzez: 

1. zapewnienie miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” Kotliska 13,         

99-300 Kutno, na podstawie stosownej umowy z właścicielem schroniska; 

2. odławianie bezdomnych zwierząt, po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia z informacją dotyczącą miejsca 

przebywania zwierzęcia; 

3. obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku; 

4. usypianie ślepych miotów; 

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

6. poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt. 
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2. Zadanie o którym mowa w pkt 1 realizuje Gmina Rościszewo na podstawie stosownej umowy Nr 1/2012 

zawartej w dniu 2 stycznia 2012r. w Rościszewie. Bezdomne, odłowione zwierzęta dostarczone 

i przekazane do schroniska pozostają pod opieką schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu 

z kierownictwem schroniska.  

3. Zadania, o których mowa w punkcie 3, 4 oraz 6 realizowane są przez podmiot prowadzący Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt „Przyjaciel” na podstawie stosownej umowy. 

4. Zadanie o którym mowa w punkcie 5 realizuje Gmina Rościszewo poprzez dokonanie zlecenia 

odpowiednim służbom weterynaryjnym do podjęcia opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami 

wolno żyjącymi z terenu gminy Rościszewo w celu udzielenia pomocy lekarskiej, po czym zwierzę zostanie 

przekazane do schroniska. 

5. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rościszewo będzie prowadzone przez podmiot - Firmę 

Usługową HERKULES, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i specjalistyczny sprzęt, który nie będzie 

stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał cierpienia - na zlecenie wykonania 

usługi przez Gminę Rościszewo. 

Rozdział 3 

Opieka nad zwierzętami 

§ 3. 

1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: 

1. Monitorowanie największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie gminy Rościszewo. 

2. Dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscach, gdzie stwierdzono ich skupiska. 

§ 4. 

1. Niehumanitarne traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom, co zostanie poprzedzone 

wzajemnym porozumieniem pomiędzy Gminą a rolnikiem. 

2. W przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego dotychczasowemu właścicielowi w porozumieniu 

z sołtysami, zainteresowanymi mieszkańcami – zostanie wskazane gospodarstwo w celu zapewnienia 

odpowiedniego dla niego miejsca. 

§ 5. 

1. Zadanie polegające na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt realizuje się na podstawie stosownej umowy z podmiotem prowadzącym Lecznicę dla 

Zwierząt z siedzibą w Sierpcu. 

2. Usługa weterynaryjna wykonywana w związku ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierzęcia będzie 

obejmowała w zależności od potrzeby: 

a) dokonanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie, 

b) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie, 

c) podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia, 

d) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji, 

e) okresowym przetrzymywaniu leczonych zwierząt, 

f) poddaniu zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków farmakologicznych, 

g) zabezpieczeniu i przekazaniu do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia. 

3. Opieka nad zwierzęciem poszkodowanym podczas zdarzenia drogowego następuje po każdorazowym 

zgłoszeniu ustnym, telefonicznym informacji o miejscu zdarzenia do pracownika Urzędu Gminy 

w Rościszewie w Referacie Rolnictwa, Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, tel. 24/276-40-11 

wew. 46. 
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Rozdział 4 

Edukacja mieszkańców 

§ 6. 

1. Gmina Rościszewo podejmie działania informacyjne skierowane do jej mieszkańców, a w szczególności 

w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na temat obowiązków nałożonych 

przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz prawem miejscowym ustanowionym prawem miejscowym 

w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazującej sposób 

sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, adopcji 

oraz sprawowania kontroli nad rozrodem (ogłoszenia będą podawane do publicznej wiadomości na tablicach 

ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rościszewie 

(www.rościszewo.bip.org.pl)  

Rozdział 5 

Finansowanie Programu 

§ 7. 

1. Środki finansowe na realizacje zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie z wydatkami 

ujętymi w budżecie Gminy na 2012 rok w wysokości 10.000zł.  

2. Wspomniane wyżej środki wydatkowane będą w razie takiej potrzeby na zadania określone w § 2 i § 5 

zgodnie z cenami usług określonymi w umowach zawartych z odpowiednimi podmiotami oraz na zadanie 

określone w § 3 w zależności od potrzeb. 

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego programu w trakcie 

jego realizacji, jeśli środki wymienione w § 6 ust. 1 będą niewystarczające. 
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Uzasadnienie 

 

W zawiązku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 

1002 z późn. zm.) uległ zmianie art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt, począwszy od 2012 roku. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rościszewo w 2012 rok, który stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. odławianie bezdomnych zwierząt; 

3. obligatoryjną sterylizacją lub kastrację zwierząt w schronisku; 

4. usypianie ślepych miotów; 

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

6. poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt. 

Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom 

społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów 

łowieckich, działających na obszarze Gminy Rościszewo. 
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