
UCHWAŁA NR XIII/112/2020 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 122 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Warszawie ul. Noakowskiego 4, 00-666 
Warszawa, Pogotowie dla Zwierząt, ul. Sobieskiego 72 B, 02-930 Warszawa, Koło Łowieckie „Bojmie”, ul. 
Uhrocie 22,  02-829 Warszawa, Koło Łowieckie „Kuropatwa”, ul. Pereca 13/19/201, 00-849 Warszawa, Koło 
Łowieckie „Przy Ministerstwie Rolnictwa”, ul. Nicejska 1/223, 02-763 Warszawa, Koło Łowieckie „Knieja nr 7”, 
ul. Śmiała 71, 01-526 Warszawa, Wojskowe Koło Łowieckie Ryś w Woli Gułowskiej, 21-412 Wola Gułowska 
102, Koło Łowieckie 128 „Diana”  SP1 , 02-514 Warszawa 12, Koło Łowieckie „Mińsko Mazowieckie”, ul. 
Kosmiczna 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki  Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kałuszyn na 2020 r.  o następującej treści: 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2.  

Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach 
administracyjnych Gminy Kałuszyn, w tym w szczególności do psów i kotów, a także kotów wolno żyjących 
i zwierząt gospodarskich. 

§ 3.  

1. Wykonawcą programu jest Burmistrz Kałuszyna. 

2. Przy realizacji programu Burmistrz będzie współpracować z: 

1) Schroniskiem dla Zwierząt tj. Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt i Dworakowska 
Grażyna Jadwiga z siedzibą Radysy 13, 12-230 Biała Piska; 

2) Lekarzem weterynarii - Panią Joanną Pieczarą właścicielką Gabinetu weterynaryjnego Velvet z siedzibą ul. 
Pocztowa 2, 05-310 Kałuszyn 

3) Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem działania jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 

4) Osobami prawnymi i fizycznymi działającymi na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom; 

5) Inspekcją Weterynaryjną - w ramach jej kompetencji; 

6) Policją - w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości 
i porządku przez właścicieli zwierząt domowych. 

3. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Referat "Inwestycji i Rozwoju" Urzędu 
Miejskiego w Kałuszynie. 
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Rozdział 2. 
CELE I ZADANIA PROGRAMU 

§ 4.  

Celem Programu jest: 

1) zapobieganie bezdomności zwierząt; 

2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; 

3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kałuszyn. 

§ 5.  

Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

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

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla 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. 

Rozdział 3. 
REALIZACJA ZADAŃ 

§ 6.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez odłowienie 
i umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku, w celu zapewnienia im bezterminowej opieki do 
czasu ich adopcji. 

§ 7.  

1. Z uwagi na odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni 
w ekosystemie miejskim opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest w okresie zimy, kiedy występują 
temperatury ujemne, poprzez: 

1) ustalenie miejsc w których przebywają koty wolno żyjące; 

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia wolno żyjącym kotom wody pitnej 
w miejscach ich przebywania; 

3) w razie możliwości złapania samic wykonanie zabiegu steryzlizacji; 

4) zapewnienie w miarę możliwości miejsca schronienia oraz wykonanie koniecznej pomocy weterynaryjnej dla 
zagrożonych kotów; 

5) stworzony zostanie rejestr opiekunów; 

6) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi. 

2. Realizację zadań o których mowa w ust. 1 powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz 
jednostkom pomocniczym gminy, przy współpracy z organizacjami społecznymi, administratorami budynków 
wielorodzinnych. 
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§ 8.  

1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn przeprowadzane będzie z urzędu lub na wniosek 
mieszkańca po wskazaniu miejsca przebywania zwierzęcia bezdomnego, 

2. Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu 
i bezpieczeństwu ludzi, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje 
możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd pozostawały. 

3. Wymienione w § 8 ust. 2 zwierzęta będą odławiane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Kałuszynie, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców miejscowości, iż 
zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, 

4. Odławianie bezdomnych zwierząt wykonuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, 
posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy 
Kałuszyn, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług zapewniający warunki 
określone w obowiązujących przepisach, 

5. Podmiot odławiający bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności odławiania w sposób 
sprawny i niestwarzający zagrożenia dla zwierzęcia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przypadku 
odłowienia chorego psa zostanie poddany opiece weterynaryjnej. 

6. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odławiania i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rzecz Gminy 
Kałuszyn jest Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowski Zygmunt i Dworakowska Grażyna Jadwiga 
z siedzibą Radysy 13, 12 - 230 Biała Piska posiadającym własne schronisko zlokalizowane pod ww. adresem. 

§ 9.  

1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku 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 30 dni 
od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 10.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy 
oraz na stronie internetowej Urzędu; 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt. 

§ 11.  

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii 
w schronisku dla zwierząt bezdomnych bądź w lecznicy dla zwierząt. Gmina Kałuszyn posiada podpisaną umowę 
od 01.05.2018 roku z Panią Joanną Pieczarą właścicielką Gabinetu weterynaryjnego Velvet z siedzibą ul. Pocztowa 
2, 05-310 Kałuszyn, która wykonuje ww. zabiegi. 

2. Usypiane zwierzę do ostatniej chwili życia, musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zwierzęciu 
zaoszczędzić dodatkowych udręczeń, a samo uśpienie winno być przeprowadzone humanitarnie. 

3. Zwłoki uśpionych zwierząt będą odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do 
tego przeznaczone. 

§ 12.  

1. Zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielom na mocy przepisów ustawy o ochronie zwierząt umieszczane będą 
tymczasowo w gospodarstwie rolnym należącym do Pana Andrzeja Abramowskiego zam. Patok 21a, 05-310 
Kałuszyn, na podstawie porozumienia zawartego z ww. właścicielem. Gospodarstwo to posiada pozytywną opinię 
PIW w Mińsku Mazowieckim. 
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2. W przypadku odebrania chorych zwierząt gospodarskich zostaną one umieszczone w tzw. izolatce zlokalizowanej 
na terenie gospodarstwa Pana Andrzeja Abramowskiego zam. Patok 21a, 05-310 Kałuszyn 

3. Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowych właścicieli dla ww. zwierząt. 

§ 13.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizowane będzie przez Gabinet weterynaryjny Velvet z siedzibą ul. Pocztowa 2, 05-310 Kałuszyn będący 
własnością Pani Joanny Pieczary. 

§ 14.  

Realizacja zadań, o których mowa w § 8 - § 11 została powierzona Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 
Dworakowski Zygmunt i Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą Radysy 13, 12 - 230 Biała Piska. 

Rozdział 4. 
DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

§ 15.  

Gmina Kałuszyn będzie prowadzić działania edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców 
w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka 
w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach 
i opiekunach zwierząt poprzez m.in. podawanie informacji do publicznej wiadomości oraz rozpowszechnianie 
ulotek, plakatów. 

Rozdział 5. 
FINANSOWANIE PROGRAMU 

§ 16.  

1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Kałuszyn, za wyjątkiem ust 2. 

2. W przypadku ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia domowego, wyłapanego podczas przeprowadzonych 
czynności wynikających z Programu, koszty związane 
z wyłapywaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w schronisku dla zwierząt ponosi właściciel bądź opiekun. 

3. Środki finansowe na wykonanie zadań objętych Programem będą wydatkowane w sposób następujący: 

1) na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku – 15 000 zł; 

2) na sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt   –   3 000 zł; 

3) na usypianie ślepych miotów      –   1 000 zł, 

4) opieka nad kotami wolno żyjącymi      –   1 000 zł, 

4. Środki na realizację Programu mogą zostać zwiększone lub zmniejszone w ciągu roku budżetowego w zależności 
od potrzeb i nie powoduje to konieczności zmiany Programu. 

§ 17.  

Traci moc uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kałuszyn na 2019 r. 

§ 18.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. 
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§ 19.  

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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