
UCHWAŁA NR 352/XL/14
RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Chorzele.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm./ i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /t.j. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm./, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz 
z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy, Rada Miejska 
w Chorzelach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Chorzele”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 267/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta i gminy Chorzele.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

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

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2014 r.

Poz. 4415
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„…Zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdolną do odczuwania bólu oraz cierpienia, 

człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz opiekę…”

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt (1977 r.)
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Rozdział 1

Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Urzędzie Miasta i Gminy, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w 

Chorzelach, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta i Gminy 

Chorzele wykonuje zadania;

2) Gminie należy przez to rozumieć teren Gminy Chorzele;

3) Burmistrzu, należy rozumieć przez to Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele;

4) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych s. c.,

ul. Bąkówka, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

5) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele;

6) opiekunie społecznym, należy przez to rozumieć osobę sprawującą nieformalną opiekę 

nad zwierzętami bezdomnymi, wolno żyjącymi kotami, a w szczególności zajmującą się 

ich dokarmianiem;

7) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 

(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim).
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Rozdział 2

Podstawa prawna programu

W obowiązującym stanie prawnym, działania mające na celu opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt wchodzą w zakres zadań własnych 

gmin.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 856 z późn. zm.) w art. 11 ust.1 zakłada, że: „Zapewnianie opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy”. Ponadto na podstawie 

zapisów zawartych w art.11a w/w ustawy rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 

dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt.

Program ten obejmuje:

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.

W myśl ustawy o ochronie zwierząt, problem bezdomnych zwierząt rozwiązywany jest 

przez gminy na dwóch płaszczyznach:

1) zapobiegania, o którym mowa w art.11a (sterylizacja, adopcja, usypianie ślepych 

miotów) oraz

2) zapewniania opieki zwierzętom aktualnie bezdomnym w schroniskach. 
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Rozdział 3

Cele i wykonawcy programu

1. Głównym celem programu jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

2. Realizacja działań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt odbywa się przy wzajemnej współpracy: 

1) Burmistrza;

2) Schroniska dla Zwierząt – Schronisko dla Zwierząt Bezdomnych s. c., ul. Bąkówka, 

07-300 Ostrów Mazowiecka;

3) gospodarstwa rolnego Pana Piotra Alfreda Pamrowskiego, Bogdany Małe 7, 06 – 330 

Chorzele;

4) Gabinetu Weterynaryjnego, lek. wet. Jarosław Małecki, ul. Ogrodowa 21, 06 – 330 

Chorzele;

5) Organizacji pozarządowych, których celem jest ochrona zwierząt – współpracujących 

z Gminą Chorzele.

3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy polega w szczególności na:

1) zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianiu;

3) odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy;

4) przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przebywających w 

Schronisku;

5) poszukiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;

6) usypianiu ślepych miotów;

7) wyznaczeniu gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt 

gospodarskich;

8) zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt.
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Rozdział 4

Realizacja poszczególnych zadań

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Chorzele realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych, a w szczególności chorych 

lub zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi;

2) Gmina poprzez stworzenie punktu opieki zastępczej zwierząt bezpańskich – dwa 

boksy na terenie oczyszczalni ścieków. Punkt opieki zastępczej jest obsługiwany 

przez przeszkolone osoby w zakresie opieki i pielęgnacji nad zwierzętami. Powyższy 

punkt zostanie objęty całodobową opieką weterynaryjną. Zwierzęta bezdomne będą 

przebywały w punkcie opieki zastępczej do momentu przewozu do schroniska, w 

celu docelowej adopcji.

2. Na terenie Gminy:

1) odławianie zwierząt będzie:

a) miało charakter stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących 

pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub 

powodujących zagrożenie,

b) prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego 

do odławiania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia 

zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia;

2) transport bezdomnych zwierząt do punktu opieki zastępczej, będzie odbywał się 

środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu 

zwierząt.

3. Koszty związane ze odławianiem zwierząt bezdomnych oraz transportem do punktu 

opieki zastępczej, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im dalszej 

opieki ponosi Gmina.

4. Zbieraniem, przetrzymywaniem oraz poszukiwaniem nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku zajmuje się Schronisko dla Zwierząt 

Bezdomnych s. c., ul. Bąkówka, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka.

5. Informacje o akcji odławiania zwierząt bezdomnych podawane są do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, na stronie 

internetowej www.chorzele.pl oraz za pośrednictwem sołtysów. 

6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane 

będzie poprzez:

1) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących;
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2) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno 

żyjących;

3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji 

pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy;

4) realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, które będą obejmowały 

opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów 

wolno żyjących.

7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt realizowana będzie poprzez:

1) obligatoryjne przeprowadzanie 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/lub wiek;

2) prowadzenie na terenie Gminy akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do 

wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

8. Zwierzęta odłowione po okresie 14 dni, które nie zostały adoptowane będą sterylizowane 

lub kastrowane.

9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez:

1) prowadzenie przez Schronisko działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) promocję adopcji zwierząt z Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do 

pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej 

www.chorzele.pl;

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

10. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy 

weterynaryjnej lub schronisku dla bezdomnych zwierząt.

11. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich w obecnym 

planie wskazuje się gospodarstwo Pana Piotra Alfreda Pamrowskiego, zam. Bogdany 

Małe 7, 06 – 330 Chorzele, z którym Gmina podpisze stosowną umowę.

12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizuje – lek. Wet. Jarosław Małecki, ul. Ogrodowa 21, 06 – 330 

Chorzele , na podstawie stosownej umowy zawartej z Gminą.

Rozdział 5

Edukacja mieszkańców
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1. Gmina w ramach Programu prowadzić będzie 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 między innymi poprzez ulotki, 

plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, 

organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć 

edukacyjnych.

2. Zadaniem Gminy będzie również zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z 

terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 

zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia 

liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

3. Współpraca Urzędu Miasta i Gminy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, 

których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków 

do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

4. Promowanie ograniczania populacji zwierząt poprzez:

1) świadome nabywanie zwierzęcia, poprzedzone analizą możliwości zapewnienia 

odpowiedniej opieki;

2) przeciwdziałanie zjawisku pseudohodowli, jako źródło niekontrolowanego 

rozmnażania zwierząt oraz ograniczenie handlu psami z tych hodowli.

Rozdział 6

Finansowanie zadań

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, w wysokości 25.000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), Gminy, w wysokości 6 000,00 zł 

(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, 
zpoźn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych 
gminy. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z art. 11 a, Rada Miejska została 
zobligowana, corocznie do dnia 31 marca, określenia w drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedmiotowy Program ma obejmować zadania 
związane z: 1) zapewnieniem 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. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów 
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem 
społecznym, którego głównymi przyczynami są: - niekontrolowane rozmnażanie, - porzucenie zwierząt przez 
właścicieli, - ucieczki zwierząt, - łatwość zdobycia zwierząt, - brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie 
metod zapobiegania bezdomności. W celu ograniczenia w/w działań przygotowany został Program opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorzele w 2012 roku, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W Programie został określony sposób realizacji zadań 
wynikających art. 11 a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Projekt Programu został uzgodniony z: powiatowym 
lekarzem weterynarii, dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich, działającymi na obszarze gminy. 
Program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób 
wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina. Obligatoryjne uchwalenie przez gminy 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt oraz realizacja zadań 
Programu zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt, poprawy bytu tych zwierząt oraz poprawy 
świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.
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