
UCHWAŁA NR XIX/102/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Pionki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 
t.j.) oraz art. 11a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 ze zm.) Rada Gminy Pionki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Pionki na rok 2020" w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Gonciarz
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/102/2020

Rady Gminy Pionki

z dnia 25 maja 2020 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PIONKI NA ROK 2020 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pionki”; 

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pionki; 

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pionki.

§ 2. 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Gmina Pionki realizuje 
poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt Mąkosy Nowe 44, 
26-631 Jastrzębia prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowe Robert Piątek, Mąkosy Nowe 44 ,26-631 
Jastrzębia na podstawie zawartej umowy. 

2.  Koszty zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, o którym mowa w ust.1 ponosi Gmina.

§ 3. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie w sposób stały, poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w miejscach ich przebywania, 

3) wydawanie skierowań na leczenie w ramach zawartej umowy z lecznicą dla zwierząt.

2. Gmina realizuje obowiązek zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom przy współpracy ze społecznymi 
opiekunami kotów, wpisanymi do rejestru prowadzonego przez referat Gospodarki Nieruchomościami, Odpadami 
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pionki, gdzie zawarte będą następujące informacje: 

1) imię i nazwisko społecznego opiekuna, 

2) miejsce zamieszkania karmiciela, 

3) miejsce przebywania dokarmianych wolno żyjących kotów, 

4) ilość kotów.

3. Do zadań społecznego opiekuna kotów wolno żyjących należy: 

1) systematyczne dokarmianie kotów, oraz zapewnienie im stałego dostępu do wody pitnej, 

2) utrzymanie czystości w miejscu dokarmiania, 

3) w miarę możliwości zapewnienie schronienia przed mrozem i opadami atmosferycznymi 

4) przekazywanie kotów wymagających pomocy weterynaryjnej do lecznicy o której mowa § 10 ust.2 po wydaniu 
skierowania przez Urząd.

4.  Po sprawdzeniu danych z rejestru społeczni opiekunowie będą mogli odebrać z miejsca uzgodnionego 
z Referatem Gospodarki Nieruchomościami, Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pionki karmę 
przeznaczoną dla kotów wolno żyjących. 

5.  Gmina ponosi koszty opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym koszty karmy, koszty opieki 
weterynaryjnej.

§ 4. 1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 
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2.  Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały, w trybie interwencyjnym 
i realizowane będzie z częstotliwością wynikającą z analizy potrzeb, w sposób humanitarny, nie stwarzający 
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt z zachowaniem zasad ostrożności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

3.  Wyłapywanie oraz przetrzymywanie zwierząt bezdomnych będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo 
Usługowe Robert Piątek, Mąkosy Nowe 44, 26-631 Jastrzębia, prowadzące schronisko dla bezdomnych zwierząt 
w Mąkosach Nowych 44. 

4.  Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny, na zasadach i warunkach określonych 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

5.  Odłowione bezdomne zwierzęta domowe przewożone są do schroniska, o którym mowa w ust.1, a w 
przypadku zwierząt rannych lub ciężko chorych - bezpośrednio do lecznicy dla zwierząt w ramach zawartej 
umowy. 

6.  W pierwszej kolejności odławiane są zwierzęta chore, agresywne lub ras i gatunków za takie uznawane, 
a także stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka lub innych zwierząt, a w szczególności stwarzające 
zagrożenie epidemiologiczne. 

7.  Po przewiezieniu zwierząt do schroniska, o którym mowa w ust.1 zwierzęta są poddawane rejestracji, 
oględzinom, ewentualnej: pomocy weterynaryjnej, kwarantannie, wymaganym szczepieniom a w przypadku braku 
przeciwwskazań zabiegom sterylizacji lub kastracji. 

8.  Informacja o wyłapanym zwierzęciu wraz z jego fotografią, miejscem wyłapania oraz z adresem i terminem 
czasowego przetrzymywania będzie niezwłocznie podawana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, m.in. 
na stronie internetowej Urzędu Gminy Pionki oraz w najbliższej okolicy miejsca, w którym odłowiono zwierzę. 

9.  Zwierzęta umieszczone w punkcie przetrzymywania w wyniku ich złapania będą zwracane ich właścicielom 
po wykazaniu przez nich swoich praw do zwierzęcia. 

10.  Koszty związane z odławianiem i poszukiwaniem właścicieli bezdomnych zwierząt ponosi Gmina Pionki.

§ 5. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację bezdomnych zwierząt w schronisku, o którym 
mowa w §2 na zasadach ustalonych z podmiotem prowadzącym schronisko z uwzględnieniem obowiązku ich 
dokonywania przez lekarza weterynarii. 

2. Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta: 

1) u których istnieją przeciwwskazania do wykonania ww. zabiegów 

2) przed upływem 7 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się 
właściciela lub opiekuna.

3.  Koszty związane ze sterylizacją lub kastracją zwierząt pokrywa Gmina.

§ 6. 1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie akcji 
adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu gminy polegającej na: 

1) stworzeniu elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęć i informacji dotyczącej 
wyłapanych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy Pionki, 

2) prowadzenie za pomocą mediów akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem 
lub kotem.

2.  Gmina pokrywa koszty przygotowania bezdomnego zwierzęcia do adopcji, które obejmują: szczepienie 
przeciw wściekliźnie, odrobaczenie, szczepienie przeciw nosówce, parwowirozie, chorobie Rubartha oraz 
kastrację/sterylizację zwierzęcia.

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów realizuje schronisko, o którym mowa w §2. 

2.  Usypianie ślepych miotów przekazywanych do schroniska, realizuje wyłącznie lekarz weterynarii 
zatrudniony w schronisku. 

3.  Do schroniska mogą być przekazywane ślepe mioty przez mieszkańców Gminy. 

4.  Po uśpieniu zwłoki zwierzęce pozostawia się w schronisku w celu przekazania ich do utylizacji. 

5.  Koszty związane z usypianiem ślepych miotów ponosi Gmina.
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§ 8. 1. Zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim realizuje właściciel gospodarstwa rolnego 
położonego na terenie Gminy Pionki, w miejscowości Jaroszki 2, z którym Gmina zawarła stosowną umowę. 

2.  Koszty związane z zapewnieniem miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim, o których mowa w ust.1 
ponosi Gmina.

§ 9. 1. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, świadczoną przez lekarza weterynarii Michała Dzika Gabinet Weterynaryjny Michał Dzik, ul. 
Sienkiewicza 35, 26-700 Zwoleń, na podstawie zawartej umowy. 

2.  Koszty całodobowej opieki weterynaryjnej, o której mowa w ust.1 ponosi Gmina.

§ 10. 1. Gmina może udzielić dofinansowania mieszkańcom Gminy będącym właścicielami psów i kotów 
w wysokości 50 % kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców. 

2.  Zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt z zastrzeżeniem §5 świadczy lekarz weterynarii Michał Dzik 
Gabinet Weterynaryjny Michał Dzik, ul. Sienkiewicza 35,26-700 Zwoleń, na podstawie umowy zawartej z Gminą 

3.  Właściciel może wystąpić o poddanie zabiegowi posiadanego zwierzęcia do Urzędu, a upoważniony 
pracownik zleca jego wykonanie lekarzowi weterynarii wskazanemu w ust.2. 

4.  Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po jego wykonaniu. Pozostałą 
część kosztów wykonania zabiegu ponosi Gmina. 

5.  W przypadku psów zabiegom kastracji lub sterylizacji mogą być poddane zwierzęta zaszczepione przeciwko 
wściekliźnie. 

6.  Dofinansowanie może być udzielone właścicielom psów i kotów nie więcej niż na jedno zwierzę rocznie.

§ 11. Gmina 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. 

§ 12. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie 
Gminy na rok 2020 w kwocie 114 300 zł . 

2.  Środki finansowe na wykonanie usług i dostaw w celu realizacji Programu będą wydatkowane zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

3. Przewiduje się wydatkowanie środków finansowych, o których mowa w ust. 2 w następujący sposób: 

1) na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt 
oraz obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt przewidziano kwotę 65 000 zł, 

2) na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, pokrycie kosztów przygotowania bezdomnego zwierzęcia 
do adpocji oraz realizacji zadań w zakresie sterylizacji, kastracji oraz usypiania ślepych miotów przewidziano 
kwotę 47 000 zł, z możliwością ich zwiększenia w razie potrzeby, 

3) na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt, koszty przetrzymywania i opieki nad zwierzęciem gospodarskim przekazanym do gospodarstwa 
rolnego oraz działania edukacyjne wymienione w § 11 przewidziano kwotę 2300 zł.
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