
UCHWAŁA NR XIX/139/2013
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 
106, poz. 1002 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Warszawie, Al. Solidarności 82; 00-145 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, Koło Łoweckie „Ryś”, ul. Kleeberga 1, 21-412 Adamów, Koło Łowieckie „Diana” Stojadła 3, 05-
300 Warszawa, 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 2013 r.  

§ 2. 

Celami Programu są: 

1) opieka nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt, 

2) zapobieganie bezdomności zwierząt. 

§ 3. 

1) Wykonawcami Programu są: 

1) Burmistrz Kałuszyna, 

2) podmioty świadczące usługi w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rzecz Gminy Kałuszyn, 

3) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt we współpracy z organami samorządu terytorialnego. 

2) Funkcję koordynatora działań oraz nadzoru podejmowanych w ramach Programu pełni Referat Rozwoju 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kałuszynie we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej. 

§ 4. 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku jest obowiązkiem Gminy Kałuszyn. 

2) Obowiązek o którym mowa w ust. 1 może być realizowany przez podmiot działający w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie Gminy 
Kałuszyn. 

§ 5. 

1) Opieka nad kotami bezdomnymi realizowana jest przez: 

1) prowadzenie obserwacji i ustalenie miejsc, w których występują koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie wody pitnej i karmy w miejscach ich przebywania, 

3) zapewnienie w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy. 
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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. 

§ 6. 

1) Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn przeprowadzane będzie z urzędu lub na 
powiadomienie mieszkańca o miejscu przebywania zwierzęcia bezdomnego. 

2) Odławianiem objęte będą zwierzęta bezdomne, 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. 

§ 7. 

1) Wymienione w § 6 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. 

2) Podmiot odławiający bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności odławiania w sposób 
sprawny i niestwarzający zagrożenia dla zwierzęcia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 8. 

1) Z podmiotem wykonującym odławianie zwierząt zostanie zawarta umowa na przeprowadzenie odławiania 
bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn oraz umieszczania ich w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt. 

2) Odławianie bezdomnych zwierząt może wykonać 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. 

3) Odławiane zwierzęta z terenu Gminy Kałuszyn będą umieszczone w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które 
pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zagrożenie wścieklizną i wymaga bezzwłocznego umieszczenia 
w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji. 

§ 9. 

W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłowione, ponosi on koszty jego 
odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej. 

§ 10. 

1) Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt przekazywanych do schronisk, na zasadach 
ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko. 

2) Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii. 

3) Zabiegom o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 30 dni od umieszczenia w schronisku, 
z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

§ 11. 

1) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez: 

1) umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej urzędu, 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, których celem statutowym jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

2) Przekazanie zwierzęcia do adopcji będzie dokonywane na podstawie umowy adopcyjnej. 
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§ 12. 

1) Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych oraz posiadających właścicieli może być realizowane 
wyłącznie przez lekarza weterynarii, przy użyciu dozwolonych prawnie środków. 

2) Zwierzę powinno być usypiane w sposób humanitarny, aby zaoszczędzić mu zbędnego cierpienia fizycznego 
i psychicznego. 

3) Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu odebrania ich przez odpowiednie 
służby. 

§ 13. 

Realizację zadań, o których mowa w § 4 - § 12 Gmina Kałuszyn może powierzyć podmiotowi prowadzącemu 
schronisko dla zwierząt. 

§ 14. 

1) Zwierzęta bezdomne lub odebrane właścicielom na mocy przepisów ustawy o ochronie zwierząt umieszczane 
są w gospodarstwie rolnym, na podstawie porozumienia zawartego z jego właścicielem. 

2) Gmina Kałuszyn podejmie starania w zakresie znalezienia nowych właścicieli dla w/w zwierząt. 

§ 15. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
powierza się lekarzowi weterynarii świadczącemu usługi całodobowo na podstawie zawartej prze Gminę Kałuszyn 
z nim umowy. 

§ 16. 

1) Środki finansowe na realizacje zadań określonych w Programie ponosi Gmina Kałuszyn. 

2) W 2013 r. na zadania objęte Programem, Gmina Kałuszyn zabezpieczyła w budżecie kwotę 15 000 zł. 

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

a) na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku – 12 000 zł, 

b) na sterylizację albo kastrację zwierząt posiadających właścicieli – 2 000 zł, 

c) na usypianie ślepych miotów – 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 XII/75/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Kałuszyn. 

§ 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. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Ewa Wanda Standziak
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Uzasadnienie

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

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę gminy do określania w drodze 
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez 
gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. 

Do 1 stycznia 2012 r. art. 11a ustawy o ochronie zwierząt miał charakter fakultatywny, gdyż Rada gminy 
mogła w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie przez 
gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przyczyni się 
do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca w Polsce 
nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych 
konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania. 

W związku z powyższym przygotowana została uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kałuszyn w 2013 roku. 

W uchwale wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków 
finansowych planowanych na ich realizację. 
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