
UCHWAŁA NR XXXIX/151/14
RADY GMINY W WIŚNIEWIE

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2014”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r.,poz.594 z późniejszymi zmianami) art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz.856 ), Rada Gminy w Wiśniewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wiśniewo na rok 2014” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Poz. 3870



Załącznik do Uchwały 
Rady Gminy w Wiśniewie

Nr XXXIX/151/14

z dnia 28 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI, ORAZ 
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WIŚNIEWO 
NA ROK 2014.

§ 1.

Cele i kierunki polityki Gminy Wiśniewo wobec problemu bezdomności zwierząt domowych 
realizowane będą poprzez następujące zadania Programu:

1.Zapewnienie bezdomnym zwierzętom  miejsca w schronisku dla zwierząt.

2.Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.

3.Odławianie bezdomnych zwierząt.

4.Obligatoryjną sterylizację albo kastrację 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.

§ 2.

Wykonawcami programu są:

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wiśniewie.
2. Straż Gminna, Policja i Straż Pożarna
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§ 3.

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie 
przez umieszczenie ich w Schronisku dla zwierząt „Nadzieja” Napierki 53,13-111 Napierki  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a jednostką prowadzącą schronisko.

§ 4.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) Ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania,
3) Powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom organizacyjnym gminy oraz 

współdziałanie z organizacjami społecznymi.

§ 5.

Odławianie bezdomnych zwierząt realizowane jest po przez:

1.Zbieranie z terenu Gminy bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 
opieki właściciela zwierząt.

2.Zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym 
zwierzętom zebranym z terenu Gminy Wiśniewo.

3. Umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

§ 6.

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

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.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowana jest poprzez:

1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty 
na terenie gminy w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy,

2. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami dla 
zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 
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§ 8.

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w 
schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie. Zabieg uśpienia powinien 
być dokonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt musza być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 
przez odpowiednie służby do ich utylizacji.

§ 9.

1. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim realizowane będzie po przez umieszczeni 
ich w gospodarstwie rolnym Pana Janusza Kozłowskiego zam. Kosiny Kapiczne 2, 06-
521 Wiśniewo.

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie gmina podejmuje starania w zakresie 
znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt. 

§ 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt realizowane jest poprzez Centaur Lecznica dla zwierząt Jan Chmieliński, 
Marek Pawłowski ul. Wójtostwo 77, 06-500 Mława.

§ 11.

1.Rada Gminy Wiśniewo uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki 
finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt 
i wskazuje wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w kwocie 10 
tyś. zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak
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