
UCHWAŁA NR XXXI/237/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póź. zm.) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002 z póź. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Mszczonów w roku 2013”, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Tracą  moc : 

1) Uchwała Nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Pogramu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów 
w roku 2012 /Dz.Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 3343/, 

2) Uchwała Nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012 
/Dz.Urz. Woj. Maz. z 2012 poz. 6169/. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/237/13 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 27 lutego 2013r. 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW W ROKU 2013 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Celem niniejszego programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów 
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

4) usypianie ślepych miotów; 

5) odławianie bezdomnych zwierząt; 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym programie mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mszczonów; 

2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Mszczonowa; 

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.); 

4) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Mszczonów, posiadającą zwierzę 
lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym programie. 

5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, 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; 

6) kotach wolno żyjących  - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 
człowieka w stanie dzikim); 

7) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2013 

Rozdział 2.

OPIEKA  NAD  BEZDOMNYMI  ZWIERZĘTAMI 

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta odłowione na terenie Gminy Mszczonów będą przekazywane do schroniska "Hotel 
Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" Longin Siemiński w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56. 

2. Zwierzęta gospodarskie, odebrane dotychczasowym właścicielom, w przypadkach przewidzianych ustawą, 
będą przekazywane do schroniska "Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" Longin Siemiński w Łodzi przy ul. 
Kosodrzewiny 56 lub innego gospodarstwa rolnego, wskazanego przez Wydział Gospodarki Gminnej Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie. 

§ 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane będzie poprzez: 
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- zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani 
są w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie; 

- wydawanie skierowań na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych (w tym kastracji i sterylizacji), w ramach 
zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt. 

§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawanie do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im właściwe warunki bytowania; 

2) Wydział Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie poprzez prowadzenie działań zmierzających 
do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, m.in. umieszczanie zdjęć i informacji 
o zwierzętach przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej. 

§ 6. 1. Usypianie ślepych miotów realizują: 

1) Schronisko, zgodnie z zawartą umową; 

2) lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług usypiania ślepych miotów psów 
i kotów. 

2. Usypianie ślepych miotów może być przeprowadzane wyłącznie w odniesieniu do zwierząt, które są jeszcze 
ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. 

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszczonów odbywa się według następujących zasad: 

1) bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Mszczonów, odławiane będą przez 
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów lub przez inny podmiot, 
wyłoniony w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający 
wymogi określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 
sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt – na podstawie stosownej 
umowy, zawartej  pomiędzy tym podmiotem, a Burmistrzem Mszczonowa. Zwierzęta będą odławiane przez 
ww. podmiot po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez pracownika Urzędu Miejskiego, 
funkcjonariusza Policji lub innej osoby wskazanej przez Burmistrza Mszczonowa, 

2) zwierzęta bezdomne, w szczególności – agresywne, ranne oraz takie, które pokąsały człowieka, będą 
przetrzymywane przez podmiot wymieniony w pkt. 1, w celu ich obserwacji prowadzonej przez lekarza 
weterynarii, mającej na celu wykluczenie wścieklizny, 

3) odłowione zwierzęta bezdomne będą przewożone i umieszczane w schronisku dla zwierząt bezdomnych, 
z którym Gmina posiada zawartą umowę, 

4) podmioty powołane do odławiana bezdomnych zwierząt zobowiązane są do przestrzegania przepisów 
dotyczących środków i urządzeń dopuszczalnych przy odławianiu tych zwierząt. 

2. Odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały w odniesieniu do pojedynczych 
zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie 
bezpieczeństwa, po ustaleniu miejsca przebywania zwierzęcia. 

3. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich 
swoich praw właścicielskich do zwierzęcia, w ciągu 14 dni od ich przyjęcia. W przypadku powtórnego schwytania 
tego samego zwierzęcia podstawą zwrotu będzie dodatkowo uiszczenie przez właściciela opłat poniesionych przez 
Gminę Mszczonów z tytułu odłowienia i przetrzymywania zwierzęcia. 

§ 8. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Mszczonów, realizuje schronisko "Hotel 
Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" Longin Siemiński w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, oraz przychodnia 
weterynaryja w miejscowości Wola Polska. 

Rozdział III 

FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 9. 1. Środki finansowe w wysokości potrzebnej na realizację Programu zostaną zabezpieczone w budżecie 
Gminy i będą wydatkowane w następujący sposób: 
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LP. Zadania Środki finansowe (zł) 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki do 
czasu przekazania do schroniska 20 500,00 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku 
w tym sterylizacja, kastracja, czipowanie, usypianie ślepych 
miotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom 
przekazanym do schroniska z terenu Gminy Mszczonów 

63 000,00 

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 3 000,00 

4. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno 
żyjących oraz ich dokarmianie 500,00 

5. Świadczenie usług weterynaryjnych w nagłych przypadkach 
w odniesieniu do  bezdomnych zwierząt, odłowionych na 
terenie gminy Mszczonów, przed przekazaniem ich do 
schroniska lub adopcji 

2 000,00 

6. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim 1 000,00 
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