
           
 
 

UCHWAŁA NR XL.198.2014 

RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 27 marca  2014 roku 

 

 
w  sprawie przyjęcia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Cielądz w  2014 roku 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Cielądz  

uchwala,  co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz w brzmieniu, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

  

§ 3. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

       2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  

          Informacji Publicznej   

  

 
      
 
 
 
 



     
        Załącznik   

do Uchwały  Nr XL.198.2014 
        Rady Gminy Cielądz   

z dn. 27.03.2014 r.  
 

      
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania 
bezdomności  zwierząt na terenie gminy  Cielądz  w  2014 roku 
 
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Cielądz  uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie gminy Cielądz w roku 2014” zwany w dalszej części  Programem   jest art. 11a  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o ochronie  zwierząt /  Dz. U. z 2013r, poz.  856 / 
     Rozdział  I 
         Postanowienia ogólne 
§ 1.Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich                   
w  szczególności psów i kotów. 
§   2. Ilekroć w programie  jest mowa o : 
1/gminie , należy przez to rozumieć gminę Cielądz; 
2/zwierzęta bezdomne , 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; 
3/zwierzęta domowe , należy  przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim  pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza; 
4/zwierzęta gospodarskie , należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;  
5/zwierzęta wolno żyjące (dzikie) należy przez to rozumieć  zwierzęta nieudomowione żyjące 
w warunkach niezależnych do człowieka ; 
6/schronisko dla zwierząt, należy przez to rozumieć  miejsce przeznaczone do opieki nad 
zwierzętami domowymi spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r 
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych  zwierząt; 
§ 3. 1.Koordynatorem Programu jest  Wójt Gminy Cielądz , za pośrednictwem Pracownika  
Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 
        2. Wykonawcami programu są 
1) Wójt Gminy Cielądz 
2) Schronisko  
3) Sołtysi wsi z terenu gminy  Cielądz 
4) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Cielądz 
5) Szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy  Cielądz 
6) Organizacje pozarządowe ,których celem statutowym jest  ochrona zwierząt    
  
 
     Rozdział  II 
         Cel  i zadania programu 
§ 4. Celem programu jest  zapobieganie  bezdomności zwierząt na terenie gminy Cielądz  
oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi .        
 Zadania  programu  to : 
1/zapewnienie opieki  bezdomnym zwierzętom  z terenu gminy ; 
2/sprawowanie  opieki  nad kotami  wolno żyjącymi  , w tym  jeżeli zaistnieje taka 
konieczność  ich dokarmianie; 
3/ odławianie bezdomnych zwierząt; 
 



4/ poszukiwanie nowych  właścicieli dla bezdomnych zwierząt ; 
5/ usypianie  ślepych miotów; 
6/wskazanie gospodarstwa  rolnego  w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt  gospodarskich; 
7/zapewnienie  zwierzętom  całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku  zdarzeń  
   drogowych z ich udziałem; 
8/ edukacja mieszkańców  gminy w zakresie opieki nad zwierzętami; 
9/współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest    
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt: 
 
 
     Rozdział  III 
     Opieka nad  zwierzętami 
 
§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy  Cielądz realizowana  
będzie poprzez : 
 
1)odławianie bezdomnych zwierząt , w tym  psów i kotów przez schronisko  na    podstawie 
podpisanej umowy której przedmiotem jest wyłapywanie oraz przetrzymywanie  w 
schronisku bezdomnych zwierząt  pochodzących z terenu gminy Cielądz, ich  znakowanie  
poprzez czipy podskórne, zapewnienie  wyżywienia  , opieki lekarsko-weterynaryjnej 
(profilaktyka , leczenie), oraz  wykonywanie wszelkich działań  zmierzających do adopcji 
zwierząt ; 
 
2)zapewnienie miejsca w schronisku ; HOTEL DLA ZWIERZĄT  I PTACTWA DOMOWEGO 
LONGIN SIEMIŃSKI GABINET WETERYNARYJNY ,SCHRONISKO, CENTRUM 
REHABILITACYJNO -SZKOLENIOWO- ADOPCYJNE UL. KOSODRZEWINY  56 LOK.2  92-
411 ŁÓDŻ  z  FILIĄ   WOJTYSZKI  18 ,GM. BRĄSZEWICE   
 
3)poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających na terenie  
gminy m.in. .umieszczenie ogłoszeń  o adopcji na tablicy ogłoszeń Urzędu    Gminy                 
i   tablicach ogłoszeń u Sołtysów wsi z terenu gminy  Cielądz; 
 
4)prowadzenie  za pomocą mediów akcji edukacyjnych zachęcających  do     zaopiekowania  
się bezdomnym  psem  lub kotom; 
 
5)wskazywanie gospodarstwa rolnego ,które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich -   
w roku 2014  jest to budynek  inwentarski  byłej  bazy skupu  żywca  zlokalizowany  na 
działce  nr  279/9 w obrębie wsi Stolniki   (zapewnienie  wyżywienia i opieki weterynaryjnej 
na kosz gminy Cielądz) 
  
6)zakup i wydawanie karmy sołtysom wsi w przypadku zlokalizowania  wystąpienia skupisk 
kotów wolno żyjących niezdolnych do samodzielnego  bytowania ; 
 
7)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych                
z udziałem bezdomnych zwierząt przez  Gabinet Weterynaryjny Lili Vet Rawa Mazowiecka 
ul. J. Sobieskiego 2a. 
     

     Rozdział  IV 
   Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 
  

 § 6.   Ograniczenie  populacji bezdomnych  zwierząt  domowych , w szczególności psów       
i  kotów , realizowana  będzie  przez : 
 1)  Szkoły z terenu gminy Cielądz poprzez prowadzenie widocznych działań 
edukacyjnych wśród mieszkańców gminy mających na celu podniesie poziomu wiedzy          



w zakresie obowiązków jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy lub koty , 
zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i gospodarskich 
oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację ,organizowanie konkursów ,prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu  
gminy  pod hasłem   „Zwierze nie jest rzeczą „  
 2)     Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzenie zabiegów sterylizacji samic 
i kastracji samców  przyjmowanych do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją  
przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów ze względów na stan zdrowia lub wiek. 
 3)    Zakład  lecznicy dla zwierząt  na podstawie podpisanej umowy na świadczenie 
usług usypiania ślepych miotów  do wyczerpania środków  finansowych  przeznaczonych na 
ten cel  w danym roku budżetowym .      
 4)     Organizacje pozarządowe  w zakresie  odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 
zwierzętami , ich humanitarnego traktowania , propagowania sterylizacji i kastracji oraz  
czipowania , a także adopcji zwierząt bezdomnych; 
 
 
  

    Rozdział  V 
   Finansowanie  programu 
 

§ 7. Środki finansowe  na realizację zadań wynikających  z Program zabezpieczone są           
w budżecie  gminy   w  wysokości   -15000,00zł       

 
 
 
    Rozdział  VI 
     Postanowienia końcowe 
 

§ 8. Dla realizacji Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi Gmina   może udzielić 
organizacją społecznym  pomocy w różnych formach  w szczególności  w  postaci; 
-wsparcia finansowego, 
-udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym,  
-promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,  
-zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy                        
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez 
podpisanie stosownych porozumień o wzajemnej współpracy. 
 
 


