
UCHWAŁA NR 222/XXXIX/2014
RADY GMINY GRUDUSK

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2014 roku”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.594 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. 
poz.856) - Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Grudusk w 2014 roku”, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudusk.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4757
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Załącznik 
do Uchwały Nr 222/XXXIX/2014 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
 
 
 

PROGRAM 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2014 roku 
 

§ 1. 
 

Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 
Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 
gospodarcze, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a 
nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 
dotąd pozostawały; 
Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne 
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza; 
Kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na 
wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim); 
Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2014 roku; 
  

§ 2. 
 

1. Celem Programu jest: 
1/ zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt. 17. 
ustawy o ochronie zwierząt; 
2/ zapobieganie bezdomności zwierząt. 
 

§ 3. 
 

1. Wykonawcami Programu są: 
1/ Gmina Grudusk 
2/ lekarze weterynarii 
3/ schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia podpisanego z gminą  
organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania 
jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy. 

2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt 
Gminy Grudusk. 

3. Zadania priorytetowe Programu to:  
1/ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, 
2/ ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 
zwierząt w schroniskach dla zwierząt,        
3/ sprawowane opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,  
4/ poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
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5/ odławianie bezdomnych zwierząt, który ma charakter stały i odbywać się będzie 
na podstawie otrzymywanych zgłoszeń. W pierwszej kolejności odławiane będą 
zwierzęta chore oraz agresywne. Odławianie zwierząt przeprowadzane będzie przez 
podmiot do tego uprawniony przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego 
do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia 
zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia,  
6/ zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt,  
7/ usypianie ślepych miotów, 
8/ dostarczanie zaginionych zwierząt gospodarskich do gospodarstwa rolnego Pani 
Anny Sucheckiej ul. Ciechanowska 61, 06-460 Grudusk. 
 

§ 4. 
 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
realizowane będzie przez umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Gminą Grudusk, a jednostką prowadzącą schronisko – 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83, 
06-400 Ciechanów. 
   

§ 5. 
 

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 na zgłoszenia się 
właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym 
w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 
  

§ 6. 
 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest po przez:  
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 Zakładowi Komunalnemu w Grudusku oraz 
współdziałanie z organizacjami społecznymi. 
 

§ 7. 
 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest po przez: 
1/ informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie gminy, w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudusk, 
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 muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu 
zabrania ich przez odpowiednie służby do utylizacji. 

 
§ 9. 

 
1. W celu zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich 

wskazuje się gospodarstwo rolne: Pani Anna Suchecka ul. Ciechanowska 6, 
06-460 Grudusk.  

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 będzie poprzez umowę z lekarzem weterynarii 
mającym możliwość świadczenia usług całodobowo (umowa w trakcie negocjacji).  
  

§ 11. 
 

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina 
Grudusk. 

2. Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy Grudusk 
przeznaczonych na realizację Programu w 2014 roku wynosi 50.400,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych), w tym na: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 
(w tym obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku)  
 – kwota: 46 tys. zł) 

 odławianie bezdomnych zwierząt – kwota: 3 tys. zł, 
 opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów – kwota: 1400 zł.  
3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i 

dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z póź.zm.). 

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady 
                                                                                          Marek Piotrowicz                          
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