
UCHWAŁA NR XX/87/2012
RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cielądz w 2012 roku 

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, 
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz.675 i z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 
887, Nr 214, poz. 1281) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r Nr 33, 
poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r., Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz.1373) Rada 
Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Cielądz w brzmieniu określonym w załączniku do 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 XX/87/2012

Rady Gminy Cielądz

z dnia 9 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Cielądz w roku 2012 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności 
psów i kotów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gminie, należy przez to rozumieć gminę Cielądz; 

2) 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 osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

3) zwierzętach domowych, 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) zwierzętach gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

5) zwierzętach wolno żyjących (dzikich), należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione żyjące 
w warunkach niezależnych do człowieka; 

6) schronisku dla zwierząt, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami 
domowymi spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 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; 

4) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Cielądz; 

5) Szkoły podstawowe i gimnazjum; 

6) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt. 

Rozdział 2.
Cel i zadania programu 

§ 4. 1. Celem programu jest zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie ich 
bezdomności. 



2. Zadania programu to: 

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

2) odławianie bezdomnych zwierząt; 

3) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

5) usypianie ślepych miotów; 

6) wskazanie gospodarstw rolnych 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 3.
Opieka nad zwierzętami 

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizowane będzie poprzez: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, w tym psów i kotów realizowane przez Schronisko na podstawie 
podpisanej umowy; 

2) zapewnienie miejsca w Schronisku na podstawie umowy zawartej z Gminą; 

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających na terenie gminy; 

4) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Cielądz tj. 
stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji 
dotyczących wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy ogłoszeń gminy; 

5) prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się 
bezdomnym psem lub kotem; 

6) wskazywanie gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich: baza 
Stolniki; 

7) zakup i wydawanie karmy sołtysom wsi w przypadku zlokalizowania wystąpienia skupisk kotów 
wolno żyjących; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
bezdomnych zwierząt - zapewniona będzie przez zakład lecznicy dla zwierząt, na następujących 
zasadach: lekarz weterynarii po powzięciu informacji od policji lub straży pożarnej o zdarzeniu, 
o którym mowa jw. jest zobowiązany udzielić pomocy zwierzęciu, a w razie potrzeby zabrać do 
zakładu leczniczego i otoczyć go opieką. 

Rozdział 4.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt 

§ 6. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez: 

1) 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 poprzez ulotki, plakaty, konkursy, audycje pod hasłem „Zwierzę nie jest 
rzeczą"; 



2) 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) Wyłonienie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i zawarcie umowy z zakładem 
leczniczym dla zwierząt na wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji; 

4) Wprowadzenie mechanizmu dofinansowania z budżetu Gminy zabiegów kastracji i sterylizacji psów 
i kotów w wysokości 50% kosztów przeprowadzonego zabiegu kastracji lub sterylizacji dla 
właścicieli zwierząt w ilości 2 sztuk rocznie, którzy: 

a) są mieszkańcami gminy Cielądz, 

b) oznakowali elektronicznie lub tatuażem zwierzę, 

c) przedstawią aktualne zaświadczenie o szczepieniu p/wściekliźnie, 

d) przedłożą fakturę lub rachunek wystawione przez zakład leczniczy dla zwierząt, z którym gmina 
posiada podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów (kastracji i sterylizacji). 

5) Usypianie ślepych miotów na koszt gminy- zabieg przeprowadzi zakład leczniczy, z którym Gmina 
ma zawartą umowę na świadczenie tych usług do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel w danym roku. 

Rozdział 5.
Finansowanie programu 

§ 7. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Program zabezpieczone są w budżecie 
gminy w wysokości 5.000,00 zł na rok 2012. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 8. Dla realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Gmina może udzielić organizacjom 
społecznym pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: 

1) wsparcia finansowego; 

2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym; 

3) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu; 

4) zobowiązania wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych 
porozumień o wzajemnej współpracy. 


	
	



