
UCHWAŁA NR XXX/162/2014
RADY GMINY MŁYNARZE

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Młynarze w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r , 
poz. 594 z późn. zm) oraz art.11a ust. 1,2,5,6,7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 856 ) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Makowie Mazowieckim 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Młynarze” w 2014 roku stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Młynarze.

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

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Jabłonowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r.

Poz. 4181



                                                                                                       Załącznik   
do  uchwały Nr  XXX/162/2014                                                                 

                                                                                                       Rady Gminy Młynarze  
                     z dnia 31 marca 2014 roku 

                                                                                                                            

 
 

  Program 
 opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2014 roku 
 

 
WPROWADZENIE 

 
 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Młynarze uchwały w sprawie Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Młynarze  w 2014 roku zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt. 
 
Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:  

1) niekontrolowane rozmnażanie,  
2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,  
3) ucieczki zwierząt,  
4) łatwość pozyskiwania zwierząt,  
5) panujące mody na dane rasy zwierząt,  
6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze 

szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.  
 
Sterylizacja lub kastracja(pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz  
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda 
unikania niekontrolowanej  rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcenie właścicieli 
zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych. 
Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych oraz w budynkach       
gospodarskich, są elementem ekosystemu wiejskiego a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu 
się gryzoni( myszy i szczurów). Należy  stworzyć im właściwe warunki bytowania w miejscach 
do tego przeznaczonych (schroniskach) lub przekazywać je nowym właścicielom. 
  
W celu kontroli (ograniczenia) populacji kotów wolno żyjących, a także podniesienia ich 
zdrowotności Urząd Gminy Młynarze będzie finansował zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz 
leczenie tych zwierząt. 
Ponadto będzie wspierał osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) 
poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów. Realizacja wszystkich zadań, 
określonych w rozdziale 3 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt 
trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. „urzędzie”, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Młynarze, 
2. „schronisku”, należy poprzez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt, z którym Gmina 
posiada    zawartą umowę na wyłapywanie i zapewnienie opieki zwierzętom,  
3. kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności    
    żyjące w stanie dzikim w otoczeniu człowieka, 
4. „Programie”, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2014r. 
 

§ 2. 
 

Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Młynarze. 
 

Rozdział  2 
CEL  I  ZADANIA  PROGRAMU 

 
§ 3. 

 
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze 

oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
2. Zadania priorytetowe Programu to: 
1) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację i 

kastrację, powyższe w szczególności dotyczy psów i kotów,  
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Młynarze,  
3) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
5) odławianie bezdomnych zwierząt, 
6)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 
8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami, 
9) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. 

 
Rozdział  3 

 
OGRANICZENIE  POPULACJI  BEZDOMNYCH ZWIERZ ĄT 

 
§ 4. 

 
1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt  
    domowych w szczególności psów i kotów realizują: 
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1) schronisko dla zwierząt w msc. Kruszewo gm. Goworowo poprzez obligatoryjne 

przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z 
wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów 
z uwagi na stan zdrowia i wiek, 

2) Urząd, poprzez sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących w zakresie 
ograniczania ich rozrodczości w zakładzie leczniczym dla zwierząt: Rybacki Gordon 
Praktyka Weterynaryjna ul. Skłodowskiej-Curie 2, 06-230 Różan. 

3) Urząd poprzez dostarczenie od opiekunów (karmicieli) bezdomne zwierzęta (koty) do 
lekarza weterynarii, w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji, po 
przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych bądź trafią do 
adopcji.   

 
2. Urząd w miarę potrzeby dokona bezpłatnego uśpienia „ślepych miotów” wolno żyjących 
    kocic na koszt Gminy. Zlecenie na uśpienie „Ślepego miotu” wydaje Wójt Gminy 
    Młynarze. Za dostarczanie zwierząt do właściwego zakładu leczniczego odpowiada  
   pracownik gospodarczy Urzędu Gminy Młynarze.  
 
3. Firma „Elkur”  Franciszek Kurowski Sp. Jawna w Nowym Krasnosielcu  posiadająca  
    odpowiednie  uprawnienia dokona odbioru zwłok uśpionych zwierząt, a kosztami utylizacji   
    obciąży Urząd Gminy. 
 
4. Sterylizację, kastrację i uśpienie ślepych miotów przeprowadza  lekarz weterynarii,  
    o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 

 
 

Rozdział 4 
 

OPIEKA NAD ZWIERZ ĘTAMI 
 
§ 5. 

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Młynarze realizowane 
jest poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy Młynarze poprzez schronisko wskazane  § 4 ust. 1 pkt. 1.  
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Młynarze ma charakter 
okresowy, w   zależności od potrzeb. Czynności związane ze stałym wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt podejmowane będą na pisemne bądź telefoniczne zgłoszenie 
interwencyjne mieszkańców gminy, służb porządkowych lub z urzędu. 
Wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie ma możliwości ustalenia właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały. 

2. Informacje o podmiocie wykonującym wyłapywanie i adres schroniska, w którym 
będą umieszczane wyłapywane zwierzęta zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Młynarze oraz na stronie internetowej urzędu. 

3. Podmiot przeprowadzający wyłapywanie bezdomnych zwierząt zobowiązany jest do 
wykonywania czynności w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla 
bezpieczeństwa porządku publicznego. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może 
nastąpić jedynie przy użyciu rządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia 
dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.  
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4. Nadzór nad wyłapywaniem zwierząt  sprawuje Urząd Gminy Młynarze. 
5. Środki używane do przewozu zwierząt bezdomnych powinny spełniać warunki 

określone w ustawie o ochronie zwierząt. 
6. Przewożeniem i umieszczaniem zwierząt w schronisku zajmować się będzie 

schronisko, o którym mowa wyżej. 
           Urząd Gminy Młynarze będzie monitorował i kontrolował 2 razy w roku pobyt 
           zwierząt w Schronisku pod kątem dobrostanu zwierząt i spełniania wymagań 
           weterynaryjnych.  

7. W przypadku kiedy zwierzę  bezdomne pogryzło, lub pokąsało człowieka albo 
wykazuje inne objawy mogące wskazywać na podejrzenie choroby zakaźnej zwierząt 
Wójt Gminy niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Makowie Mazowieckim.  

8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie, będzie 
realizowane poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom 
(karmicielom), którzy zgłoszą chęć sprawowania opieki  do Urzędu Gminy Młynarze. 

9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych 

właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,  
2)  Urząd Gminy. 

   10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 
         z udziałem zwierząt bezdomnych realizuje zakład leczniczy dla zwierząt, wskazany w 
         § 4 ust. 1 pkt. 2. Kosztami leczenia na podstawie faktur / rachunków obciąża Urząd 
         Gminy  Młynarze. 

      11. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może podjąć działanie zapobiegające  
            wałęsaniu się psów na terenie obwodu  zgodnie z art. 33a ust.3 ustawy o ochronie 
            zwierząt 
      12. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, które na mocy decyzji Wójta  

          Gminy Młynarze byłyby odebrane dotychczasowym właścicielom wyznacza się  
          gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Marka Modzelewskiego w miejscowości 
          Ogony. 

Rozdział 5 
 

EDUKACJA MIESZKA ŃCÓW GMINY 
 
§ 6.  

W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację 
następujących zadań: 

1) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt, 
2) uświadamianie potencjalnym właścicielom zwierząt praw i obowiązków wynikających 

z faktu nabycia, posiadania zwierzęcia,  
3) uświadomienie o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez 

posiadanego psa i odpowiedzialności karnej za niewłaściwy sposób obchodzenia się 
ze zwierzętami.  

Edukacja mieszkańców w zakresie ochrony zwierząt jest kluczowym elementem Programu, 
polegającym  na kształtowaniu lokalnej społeczności poprzez wdrożenie obowiązującej ustawy o 
ochronie zwierząt.      Narzędziem edukacyjnym będzie rozpowszechnianie broszur, ulotek, publikacji 
dotyczących ochrony    zwierząt i zapobiegania ich bezdomności. Wszelkie poczynania w tym 
zakresie zostaną prowadzone pod kątem uświadomienia właścicielom zwierząt wszystkich aspektów 
związanych z nabyciem, posiadaniem zwierzęcia, a także promowania  prawidłowej postawy i 
zachowania w stosunku do zwierząt. 
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Rozdział 6 
ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA MIESZKA ŃCOM GMINY  

 
§ 7. 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez: 

1) nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na 
smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, 
oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku 
prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu, 

2) egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną corocznego obowiązku 
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie; 

3) konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie 
obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu 
czystości i porządku. 
 
 
 

Rozdział 7 
 

FINANSOWANIE PROGRAMU  
§ 8.  

 
W budżecie Gminy Młynarze zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z 
Programu  w wysokości  2.000 zł. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
        Rady Gminy 
        Agnieszka Jabłonowska 
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Uzasadnienie

do  Uchwały Nr XXX/162/2014

Rady Gminy Młynarze

z dnia .31 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt  na terenie Gminy Młynarze

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Jabłonowska
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