
Uchwala ~r VI.41.2019 

Rady C"iny Słubice 


z dnia II ma rca 2019 r. 
, 

i 
w sl1rawie~ 	 przyjęcia programu /opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
i 

Słubice, powiat plockl, woj. mazowieckie 
, 

• Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt/15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

() samorządzie gminnym (tj. Dz. U.:z 2018 L, poz. 994 ze zm.') oraz art. J la , 
ustawy z dnia 	21 sierpnia j 997 r. o ~chronie zwierząt (tj. Dz. 1;. z 2019 L, poz. 

i 

122) Rada Gminy Słubice uchwalaj co następuje: 

§ l 

Przyjmuje się 	Program opieki nad ziwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terqnie gmmy Słubice, powiat plocki, 

woj. mazowieckie, stanowiący załącp>ik do niniejszej uchwały. 
! 

• 	 : § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upły~vie 14 dni od ?publikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazow;!eckiego. (...-0 
,/ 

Przewo'Slf>iaący Rady 

§,~Iil,if Zenon Januszewski 

/ 

I Zmiany uslawy opublikowanQ w Dz.U. 7 2011k, pOL 1000, poz.l ]49, poz. !':'32 I pOl.,2500 



Załącznik 

do uchwały Nr VIA! ,20!9 
Rady Gminy Słubice 

l dnia l ; mar.;a 20 19 r, 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 


oraz zapobiegania belA1omnofci zwierząt na terenie gminy Slubice, 

powiat płocl<i, woj. mazowieckie 


, 

, 
Roz.dzial 1 

Cele progra.;nu i ogólne założenia 

1,1. 

• 
Program opieki nad zwierzętami oraz 2iapobiegar.ia bezdomności zwierząt, zwany dalej 
"Programem", ma na celu ograniczenie zjJwiska bezdomności zwierząt dorno\\'Ych na terenie 
gminy Słubice oraz zapewnienie wlascfwej opieki bezdomnym zwierzętom dommvym 
i gospodarskim oraz wolno żyjącym koturn, pr.lcbYWfl.jijcym w granicach administracyjnych 

gminy Slubicc, 

l.2, 

L 	 "Bezdomne zwierzę", zgodnie z anA pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.122)! oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które 

zostało porzucone, ueiek!o, bądź za~ląkalo się i nie ma możliwości ustalenia jego 
właściciela. 

2, 	 Przepis ust.! nie dotyczy żyjących na "taJności katów, 

, ]J, 

Realizacja programu odbywa się zgodnieiz przepisami Ustawy z dnia 21 SJcrpma 1997 r. 

o ochronie zwierząt, IN szczególności z zacpowaniem zasad humanitaryzmu, 

• lA, 

l. Realizacja programu obejmuje w szczególnoScj: 

aj 	 zapewnienie schronienia zwierzęl?m bezdomnym poprzez umieszczenie zwierząt. 

domowych w Schronisku dla ~wierząt w Plocku. schronisko SUEZ Płocka 

Gospodarka Komunalna Sp. z o~ o" zwanym dalej "schroniskiem", a zwierząt 

gospodarskich ~ w pomieszczenia~h gospodarczych stanowiących \IAasność gminy 

Słubice, a także użyczanych i wynajętych prLcl gminę. 

b) 	 aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, 

c) prowadzenie stałej l aktualr.ej informacji o zwierzętach czekających na adopcję, 
na stronach jnternetowYl.'h gminy Sl~bice, 

d) prowadzenie opłacanej z budżetu Igminy Slubke sterylizacji i kastracji zwierząt 
bezdomnych, znajdujących się w sdroni:;kacb oraz wolno żyjącyC:1 kotów. 

e) 	 zapewnienie ealodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem 
na wypadek następstw zdarzeń drogowych. 

http:aktualr.ej
http:2iapobiegar.ia


f) 	 zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, 

2, 	 Koszt realizacji zadan wskazanych w pkt i.4. ł. ponosi gmina Słubice. 

IS 
Na rea!izacj~ zadań wSkazanych w pkt. 1.4" gmina przeznacza z budietu środki w wysokości 
to.OOO,OO zł, z czego: 

a) 	 na odlawianie zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom przeznacza 

si~ 6.000,00 zl, 

p) 	 na optekę weterynaryjną i sterytizację oraz kastracj~ bezdomnych zwierząt przeznacza 

się 	1.500,00 zl, 

c) 	 na opiekę nad wolno tyjącymi kotami przeznacza się 500,00 zł, 

d) 	 na powstałe działania, przewidziane w Programie, pr7eznaeza się 2,000,00 zt 

Hozdział 2 


Odlau lanie bc:uiomnp;h ].wic-rJ,J,jt 


2.1. 
Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słubice zajmuje się schronisko, 

2.2. 

Pracownicy schroniska. współpracują w n:mach wykonywania działań, o których mowa 

w pkt JA.t. lit a oraz pkt 2.1. z gminą oraz Policją. 

Umowa zawarta z podmiotem prowadzącym schronisko okresla skutki nienałe:iytego 

v.-ykonania v.-ynlkających z niej zooowiąza.l1, dotyczących działalności schroniska, w tym 

ewentualnie kary umowne, 

2.4. 
L 	 Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością schroniska, bacząc, aby wykonanie 

zadań. o któryeh mowa w pkt lA.I.lit a oraz pkt 2.1" odbywało się zgodnie z wymogami 

humanitarnej ochrony zwierząt 

2. 	 W razie stWierdzenia niezgodności dzia/a" schroniska 7 przepisami prawa, a zwłaszcza 

z ustawą z dnia 2I sierpnia 1997 r. o ochronIe z.wicf7.ąt i aktami v.-ykonawczymi, organy 

gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiezne 

o zaohserwowanych uchybienia eh. 

? ...,. 

Obowiązek zapewnienia zwierzętom przeb)"'\'ającym w schtoniskll właściwej opieki. 

w szczcgóJności: 

l) 	odpowiedniego pożywienia i dostępt: do świezej wody. 

http:zooowi�za.l1


2) 	 ochrony przed warunkami atrnosferybznymi, , 


3} opieki weterynaryjnej, , 


ciąży na schronisku. 


i 
1 2.6. 

Schronisko aktywnie ucz.estnkzy w dZlała~iw:;:h, mających zapewnić bezdomnym zwier7,ętom 
stałą opiekę, w szczególności poprzez ~odanie informacji o adopcjaeh do publ1cznej 

wiadomości. 

2.7. 
Schronisko ma obowiązek udostępnić ~sobic. ubiegająeej się o adopcję zwierzęcia, 
ograniczony jedynie względami bczpieczetł>twa. dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta 
są pu.etrzymywane, za v."Xiątkiem pomiesiczeń przeznaczonych dla celu kwarantanny bądż 
trzymania zwierząt agresywnych . 

2.~.• 
, 

Adopcj~ lwierzycia le schronisk:.! może o~być się jedynie po odby.:iu przez niego zi!biegu. 
polegającego na trwałym pozbawieniu ząulnusci plodzenia, chyba że istnieją S7.c7.ególne 

przeciv."Wskazania, a zwłaszcza: 
i 

l) nie pozwala na to stan zdrowia zwieJfzęcia. 
2) zwierzę jest oznakowane w sposób Iwskazujący na to. 'ŹJ! pochodzi z zarejestrowanej 

hodowli i właścieiel nle zrzekł si!f pr~wn własności. 

, 2.9. 
I. 	Zwierzę w schronisku może 7..ostae pod~ane eUlanazji jedynie w przypadku: 

a) gdy jest nieuleczalnie lub zakaznie łhore, a jego poby1 w schronisku podczas leczenia 
i 

• 
zagraża życiu innych zwierząt, 

b) gdy może dalej żyć jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem 

eztowieka staje się skrócenie cierpi~ń zwierzęcia• 
c) gdy jest agresywne w stopniu nie r~kującym poprawy, bezposrednio zagraża ludziom 

i innym zwierzętom, a nle ma innegp sposobu uniknięda zagrożenia, 


d) w ramach usypiania ślepych miotów w celu kontroli populacji. 


2, 	 O koniec:~ości przeprowadzenia zabitgu. o którym mowa w pkt 2.9.1., orzeka lekarz 
weterynaru, ,i , 

2.10. 
W przypadku przepełnienia, schronisko nia obowiązek podjąć wśpółpracę z organizacjami 
społecznymi, których statuto\\'')'m celen~ jest ochror.a zwierząt., w celu umieszczcnia 

nadwyżki zwier.ląt w domach tymczasowY4h, 

1 



R01'oział 3 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 


l. l. 
Wolno zyjące na terenie gminy Słubice koty podlegają opiece gminy. 

3.2. 
Gmina Słubice zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm, urządzenia służą>;:e do dokanniania 
oraz schronienia. 

3.3. 
L Gmina Słubice finansuje zab:eg: zmierzające do trwakgo pozbawienia wolno żyjących 

kotów zdolności płodzenia. 
2, Zwierzę poddane znbiegov:i, (} którym mowa w pkt 3.3.1., powln:lO 70stać niezwłocznie 

po zakorlczeniu okresu reknnw<llcsccn~ii v,.t;:plls7c7onc do miejsc<1, w kt0rym zostało 

schwytane. 

JA. 
W ramach zadań, o których mowa w pkt 3.2. i pkt 3.3., gmina współpraeuje z mieszkańcami 
oraz organizacjami społecznymi. których s.tatutowym celem jest ochrona zwierząt. 

3.5. 
L 	 Osoba stale i regularnie dokanniająca wolno żyjące koty, zwana dalej "opiekunem 

kotów". może zarejestrować się w Urzędzie Gminy, 
2. 	 Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo do zwrotu kosztów dokarmiania wojno 

żyj~cych kotów, 
3. 	 Władzi! gminne 7.achęcają opiekunów kotów do czynnej pomocy przy wyłapywaniu 

kotów w celu przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w pkt 3.3, i. 

Rozdział 4 
Adopcje zwierząt j domy tymczasowe 

4.L 
l, 	 Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania 

opieki nad zwierLęciem bezdomnym pochodzącym z terenu gminy Słubice. 
2. 	 Sprawowanie opieki nad zwierLęCiem może mieć postać; 

l) stałą i nieograniezoną w czasie, zmiernljącą do nahycia zwierzęcia na własnosć. 

zwaną dalej "adopcją'" 
2) ograniczoną w c7J1sie. zwaną dalej .. domem tymczasowym". 



i 
• 4.2. 

l. 	 Przekazanie zwt\!rzęcia do adopcji odb~wa się nieodpłatnie bądź za zwrotem "'-1'dającemu 
podstawowych koszlów opteki medycz,ej nad zwierzectem. 

2. 	 Przekazanie zwierzęcia do domu tymczrsowego odbywa się nieodpłatnk. 

3. 	 Osoba spra\\'Ująca opiekę nad lwierz1ciem w ramach domu tymczasowego ma prawo 

ubiegać się o nieodpłatną adopcję, chy~a l.e dopuściła się zaniedbań bądź w inny sposób 

naruszyła warunki umO\\·'} o prowadzeqiu do:nu tymczasowego. 
• 

4.3. 
L 	 Osoba ubiegająca się o adopcję lub przyjęcie zwierzęcia do domu tymczasowego powinna 

cechować się znajomością wymogów ~olyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem 

danego gatunku. 

• 2. W razie wątpliw~)ści czy osoha. o ktÓrej mowa w pkt 4.3.1., jest w stanie sprawować 
•należytą opiekę nad zwierzęciem, fhronisko mol.e po.eprowadzić we współpracy 

z gminą lub organizacją społeczną. ~lórej SHlllltt1wym celem jest ochrona zwierz<j.t. 

\.vywiad środowiskowy. 	 i 

3. 	 Gdy istnieje duże prawdopodobieństw?, 7.e osoba, o której mowa w pkt 4.3. ł., nie będzie 

sprawować należylej opieki nad zWierzęciem, St:hronisko ma obowiązek oamówić 

v.'Ydania zwierzęcia. 

4.4. 

1. 	 Umowa adopcyjna i umowa o sprat.'Owanie opieki w domu tymczasow'ym zawiera 

pouczenie o podstawowych obowią2fach osoby chowając~j zwierzę, przewidzianych 

przez przepisy o ochronie zwierzą~ oraz klauzule zobowiązcjąee do zapewnienia 

• 
zwierzęciu właściwych warunków bytąwania, w tym; 


1) odpowiedniego potywienia i śwież~ wody, 


2) schronienia przed warunkami atmoferycznymi, 


3) dostępu do stałej opieki weterynaryjinej, 

4) szacunku. wolności od bólu i cierpienia. 


2. 	 Umowa adopcyjna i umowa o sprawo/wanlc opieki w domu tymczasowym zawiera dane 
o$Oby odbierającej zwierzę, gatune~, rasy, pIet, opis i dane szczególne słuZące 

, 
iden:ytikaeji zwierzęcia. a takze zIfną historię chorób i stalUs prav.'Tly zwierzęcia 

(bezdomne. porzucone, oddane ao sch1oniska. zwierzę, które uległo przepadkowi). 
3. Dane, o których mowa w pkt 4.4.2., sąlprzechowywane w odpowiedniej bazie danych. 

4.5 
\. 	 W przypadku, gdy znalezienie osoPY sklollaej adoptować dane zWierzę jest Olało 

prawdopodobne. \'v $żczególnosci z plll;q)du: 

l) problemów bdmw:oralnych. 
1) 	zaawansowantgo wje~u, 

3) 	 konieczności zapewnienia z\yierzę~iu wzmożonej opieki, 



gmina może oddać zwierzę do adopeji, zobowiązując się do płacenie osobie 

przysposabiającej przez określony czas co Jniesiąc kwoty pieniężnej, pokrywając cUfśĆ 

kosztów utrzymania zwierzęcia. 

2, 	 Umowa, o której mowa w pkt 4.5,1., określa wysokość świadczenia. płaconego 

opiekunowI oraz czas. przez który świadczenie .iest spełniane. 

3, 	 Umowa, o kt6rej mowa w pkt 4.5. L, może przewidywać kary umowne za nienalezyte 

\""ykonanie lĄibowiązań z niej \'1ynikających, w szczególności za naruszanie przepisów 

o ochronie Z\vierząL 

4,6. 

Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym 

odbywa się: 

a) za pośrednictwem Internetu, 


b} za pnmocą og1oszen w iokalnych mediach. 


c) we wgpólpracy L mie.~zkal',cami oraz organizacjam: _<,pokc.lnymL 


Rozdzial5 

Opieka weterynaryjna 


I, 	 Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierl,ętami. 

2. 	 Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie 

porozumienia z lekarzem weterynarii Panem Zbigniewem Kowalskim z Lecznicy 

Zwierząt w Sannikach. 

3. 	 Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt wolno żyjąC}'ch, bezdomnych, a :akże posiadających właściciela w przypadkach, 

gdy kontakt z nim jest niemozliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy. 

4, 	 Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi. jest zobowiązany do zwrócenia gminie 

pouiesionych kosztów leczenia. 

5. 	 Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogov.rych z udziałem zwierząt 

prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii Panem 

Zbigniewem Kowalskim z Lccwicy Zwierząt w Sannikaeh. 

Rozdział 6 

Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczenia bezdomności Z\l'icrząt 


6.1. 
Gmina ksztahuje świadomość mieszkańców w zakresie metod \valki z bezdomnością zwierząt 

domov.ych l gospodarskich \V sLCzegó:ności: 

a} 	 uSwiadamia o korzysc:ach płynących z wprowadzenia danych o zwierzętach 

i ich właścicielach do zorganizo\\,:anych sys!ernóv. ewidenCyjnych. 
b) informuje o programach adopcyjnych. 



c) 	 edukuje o zabiegach zmicrLającycr do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności 

płodzenia, kładąc szczególny nacis~ na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej, 

Gmina, w celu walki ze wzrostem pOPulac1i ~:ierząt. może dofinansować zabiegi polegające 
113. trwałym pozbawieniu zdolnosci p,oJzenia dokonywane na zwierzętach nalet.:ących 
do mieszkańców, 

6,3, 
Zadania~ o których mowa w pkt 6.1., W~kOnYWane są we współpracy 'l przedstawicielami 

organizacji społecznych. których statut0w;{m celem jest ochrona zwierząt. 

R.oIdzi.! 7 

Dzikie zwierzęta )na terenie zabudowanym• 	 ' 7, I. 
l, 	 W pf,lypadku pojawienia się :la len:r.i' zabudowanym 7\",icFLęcia innego n;ź gospodarskie 

lub domowe, gmina w porozumieni, l L Policją, Powiato\\'Yłu Lekarzem Weterynarii 
i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieC:lJ10ści - Strażą Pożarną, 

podejmuje kroki w celu umożliwieria zwierzęciu powrotu do miejsca naturalnego 
bytowania. 

l
 
2. 	 Jeśli zwierzę, o którym mowa w ~kt 7.1.1.,. nie jest w stanie samodzielnie wrócić 

do miejsca naturalnego bytowania, j lekarz weterynarii pOddąje zwierzę zabiegowi 
tyrnczasowego uśpienia w celu utnozJiwienia ,;ego przewiezienia do naturalnego 

środowiska. W razie konieczności. grnina zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną. 

• 
), Jeśli zwierzę, o którym mowa w pk~ 7.1.1., zagraza bezpJec-zeństwu ludzi lub zwierząt 

domowych bąai gospodarskich, a nie! ma moz!iwości dostarczania zwierzęda ao mh:jsca 
naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie dyzuruj.ącego lekarza weterynarii 

oraz łowczego właściwego koła łowiefkiego bądź inną osobę, uprawnioną do utycia broni 
palnej, , 

7,2, 

Opiekę weterynaryjną dla zwierząt dz~ich zapew!1la się na podstawie porozumienia z 

lekarzem weterynarii Panem Zhigniewem: Kowulskim z ecznicy Zwierząt w Sannikach, 
i L 

prze~o~ 
 ady 

l'" zenon Januszewski 
"I 



• 

UZAS~DNIEN[E, 
, 
I 

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji Ustawy 
z dn. 21.0&,1997 r. o ochronie zwierzą~ która weszła w życie w dniu OLOL2012 r. 

I 

Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące ina jednostkach samorządu terytorialnego Q szereg I 
I 
, 

dodatkowych czynności, micszc74cych sl~ w obrębie zadań własnych, 'Wykonywanych na 

podstawie art, 11 usL l Ustawy. Podkreśli~ nalezy. że owe dodatkowe działania, ciążące na 
i 

gminach, zgodne są z ogólnymi postulatrmi poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, 
a sposób zredagowania ustawy wskazuje n4 ogólna intencję skierowania dostępnych środków I 
najak najbardziej efektywną i wydajną watrę z be~domnoscią zwierząt. 

i 

I 

• 
Bezdomność zwierząt jest istotn:yr1 problemem spułecznym,. zarówno z punkm 

widzenia ulliwefSaln~i etyki, jak; z pozycJi zwykłej pragmatykL Powierzenie podstawowym 

jednostkom samorządu terytorialnego za~ml z\'\'ląz:myeh z tą kwestią jest post:nięclem 

• 

słusznym z uwagi na konieczność piyrnego dostosowania się realiów, co najlepieJ 
realizowane jest na szczeblu najJli.ts::<:ym. IProjc:kt. oproc7. Inda;) wprost \.vsbz,,1nych pn:ez 
nowelizację ustawy, zawiera równid szcr~g, rozwiązań, będących alternatywą nadal zgodną 

z prawem, alc często mniej kosztowną i !bardzicj efektywną od tradycyjnych metod walki 

z bezdomnoscia zwierząt Jako przykład można wymienić instytucję domów tymczasowyeh, 

które mogą być częściowo opłacone ze śrfków gminy, przy czym nalezy pamiętać, by osoba 
sprawująca tymezasową opiekę nad zwi;;rzęciem bezdomnym, nie uczyniła sobie z tego 

stałego źródła dochodu, gdyż dLiała to 4cmoralizująco i przcczy zasadom subsydiarności, 
Podobnie przewidziane w projekcie procłdury działań na wypadek pojawienia się zwierząt 

dzikich zmierzają do najszybszego roz~ią?,ania probJemu przy użyciu jak nąjmniejszych 
.środków. Cały czas jednak obowiązują wsady humanitaryzmu oraz zgodność działań 
z przepisami powszechnie obowiązujągego prawa, Istotny nacisk polożono również 

na kwestię zaangażowania mieszkańców gminy we współpracę z odpowiednimi instytucjami, 
zajmującymi się problemem. 

Program jest szczegótov.y w t4kim stopniu. jaki jest v.'Ymagany do realizacji 

ustawowego minimum. Kwestie n:epor~szor.e wprost są Illolliwe do rozwią7.ania drogą 
czynności administracyjnych, technicinych oraz .;ywilnoprawnych, podejmowanych 

na podstawie rzeczowego <Jktu oruz iUstawv Q ochronie zwierząt wraz z aklarui 
Iwykonawczymi. 

Przewodn iJ~,~___ 

~n Januszewski 
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