
UCHWAŁA NR XXVII/165/2021 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Przesmyki w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Przesmyki w 2021 roku" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/165/2021 

Rady Gminy Przesmyki 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Przesmyki w 2021 r. 

I.  Cele Programu:  

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. Odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne sterylizacje albo kastracje bezdomnych 
zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych 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; 

II.      Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina będzie 
realizowała poprzez współpracę ze Schroniskiem dla  Zwierząt HAPPY DOG Marian Drewnik Nowa Krepa 
28, 08-460 Sobolew, z którym Gmina ma podpisaną umowę. 

III.      Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

Opiekę nad kotami wolno żyjącymi Gmina realizować będzie poprzez: 

1) Zakup i wydanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, 

2) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących we współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i/lub przedstawiciela Urzędu Gminy. 

IV.      Odławianie bezdomnych zwierząt 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przesmyki będzie wykonywał podmiot: Schronisko dla  
Zwierząt HAPPY DOG Marian Drewnik Nowa Krepa 28, 08-460 Sobolew, z którym Gmina ma podpisaną 
umowę. 

V.      Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

Schronisko dla  Zwierząt HAPPY DOG Marian Drewnik Nowa Krepa 28, 08-460 Sobolew, z którym 
Gmina ma podpisaną umowę, będzie obligatoryjnie przeprowadzać zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, 
które trafią do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych 
zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek. 

VI.      Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Gmina w przypadku pozyskania informacji o bezdomnych zwierzętach przeprowadzi akcję informacyjną 
mającą na celu znalezienie właściciela/opiekuna dla tych zwierząt poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej, rozesłanie informacji do sołtysów oraz zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 

VII.      Usypianie ślepych miotów 

Usypianie ślepych miotów, w szczególności kotów i psów, Gmina będzie realizowała poprzez współpracę 
z lek. wet. Mieczysławem Osik prowadzącym Gabinet Weterynaryjny w Przesmykach przy ul. 11 Listopada 
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5A. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia 
dla nich właścicieli. 

VIII.      Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
będzie realizował lek. wet. Mieczysław Osik prowadzący Gabinet Weterynaryjny w Przesmykach przy ul. 
11 Listopada 5A, z którym Gmina ma podpisana umowę. 

IX.      Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2021 roku wskazuje się 
gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Przesmyki ul. Narutowicza 7. 

X.      Finansowanie programu 

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w kwocie 14.500 zł są zabezpieczone 
w budżecie Gminy na 2021 r., w tym na: 

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt, ich odławianie oraz 
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku – 7 050 zł. 

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 340 zł. 

3. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt (sterylizacja, szczepienia, odrobaczanie, zakup karmy, 
itp.) – 4 500 zł. 

4. Uśpienie ślepych miotów – 250 zł. 

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 
2 160 zł. 

6. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarczych – 200 zł. 

Powyższe środki będą wydawane zgodnie z zawartymi umowami, oraz na bieżące cele w zależności od 
potrzeb. 

XI.      Edukacja 

Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat 
obowiązków, jakie ciążą na właścicielach zwierząt domowych między innymi poprzez informacje na stronie 
internetowej, na zebraniach wiejskich, podczas sesji Rady Gminy, zajęcia edukacyjne w szkołach, ulotki itp. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
z późn. zm.), który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przesmyki w 2021 roku".

Wprowadzenie przez Gminę Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy w wysokości 14 500 zł,
z możliwością zwiększenia poprzez przesunięcie środków w ramach budżetu. 

 Zgodnie z art. 11a pkt. 7 Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2020 r. poz.713 z późn. zm.) projekt ”Programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przesmyki
w 2021 r.” został skierowany do zaopiniowania przez: 

1.Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2.Organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

3.Dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski 
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