
Projekt

z dnia  2 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. 
poz. 994 ze zm.1)) i art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 ze 
zm.2)) 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 2019” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1) zm. Dz.U.2018 poz.1000, Dz.U.2018 poz.1349, Dz.U.2018 poz.1432
2) zm. Dz. U. 2018 poz.  663, Dz.U.2018 poz. 650
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia....................2019r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW W ROKU 2019

§ 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 bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów, miejsca w schronisku dla zwierzat,

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt,

4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, poprzez ich sterylizację i kastrację,

5) usypianie ślepych miotów,

6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich,

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

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mszczonów,

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.),

3) Programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019,

4) schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone w miejscowosci  
Piotrowice 24A, gmina Bielawy przez Panią Jolantę Wojciechowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod 
firmą  TOMVET – PSIAKOWO SC JOLANTA WOJCIECHOWSKA, z siedzibą 99-400 Łowicz, ul. 
Chełmońskiego 31 i Pana Tomasza Wojciechowskiego, prowadzącyego działalność gospodarczą pod firmą  
TOMVET – PSIAKOWO SC TOMASZ WOJCIECHOWSKI, z siedzibą 99-400 Łowicz, ul. Chełmońskiego 
31, działających w formie spółki cywilnej TOMVET – PSIAKOWO SC Jolanta i Tomasz Wojciechowscy.

§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, realizowane będzie poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani 
zostaną w Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,

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

§ 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) informowanie o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku poprzez 
zamieszczenie informacji w mediach,

2) promowanie adopcji bezdomnych zwierząt na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i schroniska,

3) współdziałanie z wolontariuszami i organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli 
dla bezdomnych zwierząt .

§ 5. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację realizują:
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1) schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 
schroniska,

2) lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usług kastracji i sterylizacji bezdomnych 
zwierząt domowych, przed przekazaniem ich do adopcji.

§ 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 
bezdomnych psów i kotów.

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

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

1) odławianie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń 
o błąkających się zwierzętach,

2) odławianie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w stosunku do zwierząt przebywających w granicach 
administracyjnych gminy Mszczonów, pozostawionych bez opieki, jeśli nie ma możliwości ustalenia ich 
właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas pozostawały, a w szczególności chorych, lub 
zagrażających ludziom i innym zwierzętom,

3) bezdomne zwierzęta, 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 Gminą 
Mszczonów. Zwierzęta będą odławiane przez ww. podmiot, po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności 
przez pracownika Urzędu Miejskiego lub funkcjonariusza Policji,

4) zwierzęta bezdomne, w szczególności – agresywne, ranne oraz takie, które pokąsały człowieka, będą 
przetrzymywane przez podmiot wymieniony w pkt. 3, w celu ich obserwacji prowadzonej przez lekarza 
weterynarii, mającej na celu wykluczenie wścieklizny,

5) odłowione bezdomne zwierzęta, dla których nie znaleziono nowych opiekunów, będą przewożone 
i umieszczane w schronisku,

6) podmioty powołane do odławiania bezdomnych zwierząt, zobowiązane są do przestrzegania przepisów 
dotyczących środków i urządzeń dopuszczalnych przy odławianiu tych zwierząt.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  zwierząt, 
na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami gminy Mszczonów, realizuje w okresie od  dnia 1 stycznia 
2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. - Anna Korzonkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Ana-vet 
Zielony Zakątek Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Anna Korzonkowska, z siedzibą: 96-300 Żyrardów, Chroboty 
15B.

§ 9. Miejsce dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Mszczonów zapewnia gospodarstwo rolne 
w miejscowości Zimnice przy ul. Wiosennej 16.

§ 10. 1. Środki finansowe w wysokości potrzebnej na realizację Programu zostaną zabezpieczone w budżecie 
Gminy i będą wydatkowane w następujący sposób:

LP Zadania
Środki 

finansowe 
(zł)

1. Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki do czasu przekazania do 
schroniska 27 000,00

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

27 000,00
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3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 8 000,00

4. Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących oraz ich dokarmianie 700,00
5. Świadczenie usług weterynaryjnych w odniesieniu do bezdomnych zwierząt, 

odłowionych na terenie gminy Mszczonów, przed przekazaniem ich do schroniska 
lub adopcji

7 000,00

6. Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim 300,00

Razem: 70 000,00
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Uzasadnienie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.

W związku z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1840 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019, który stanowi załącznik do uchwały.

Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak :

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

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

2) odławianie bezdomnych zwierząt;

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) usypianie ślepych miotów;

6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt.

Podjęcie uchwały wywoła skutki finansowe dla Gminy Mszczonów. W Programie wskazano wysokość
środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób ich wydatkowania, które zostały ujęte
w planie finansowym budżetu Gminy na rok 2019.

Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt, projekt Programu został przekazany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich oraz organizacjom społecznym, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Mając powyższe na względzie, przedłożenie Radzie Miejskiej w Mszczonowie projekt uchwały, jest
uzasadnione.
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