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Zarządzenie Nr 48/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  

  z dnia 16 lutego 2022 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Nieporęt na 2022 rok” 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z 
późn. zm.)  oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza 
się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok”. 
 
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

   Wójt Gminy Nieporęt 

                       Sławomir Maciej Mazur                                                                                                        

 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 48/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 16 lutego 2022 r. 

 
 

OGŁOSZENIE  
WÓJTA GMINY NIEPORĘT  

 
o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok” 
 
     Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 
listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. 
Województwa Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. poz. 978) ogłasza 
się rozpoczęcie konsultacji, zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 
2022 rok” stanowiącego załącznik do niniejszego Ogłoszenia 
 
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 17 lutego 2022 r.  
   Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 22 lutego 2022 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt 
przy placu Wolności 1,  w terminie do dnia 22 lutego 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy 
przedmiotu Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 



3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, zostanie ogłoszone w 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące. 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Ogłoszenia 
Projekt aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nieporęt na 2022 rok” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Projekt -  
 
                                                                                

 
UCHWAŁA Nr ………...….. 
RADY GMINY NIEPORĘT 
z dnia ……………………..… 

 
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 rok” 
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 11 ust. 1 i  art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 1728) Rada Gminy 
Nieporęt uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się ,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2022 r.”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt. 
 
§  3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  
 
 
                                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    



                                                                                                    
                                                                                             Załącznik 

    do uchwały Nr  ………………./20.. 
                                                                                             Rady Gminy Nieporęt 
                                                                                             z dnia ………..20… r. 

 
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

NA TERENIE GMINY NIEPORĘT NA 2022 ROK 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2022 r. ma zastosowanie do wszystkich zwierząt 
domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt 
gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Nieporęt. 

 
§ 2 

Ilekroć w programie jest mowa o: 
1) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nieporęt; 
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Nieporęt; 
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nieporęt, jednostkę organizacyjną, przy  
    pomocy której Wójt Gminy Nieporęt wykonuje zadania; 
4) Straży Gminnej – należy przez to rozumieć Straż Gminną w Nieporęcie, adres: ul.   
     Zegrzyńskiej 10 H, 05-126 Nieporęt; 
5) Programie – należy przez to rozumieć niniejszy ,,Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt na 2022 
rok”; 

6) Schronisku – należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt wskazane w 
Programie, działające na zlecenie Gminy na podstawie umowy o zapewnienie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, spełniające warunki określone w przepisach o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;   

7) Przychodni weterynaryjnej - należy przez to rozumieć przychodnię ,,ALFAWET Michał 
Garwacki” w Nieporęcie, adres: ul. Jana Kazimierza 105, w Nieporęcie 05-126 Nieporęt, 
prowadzoną przez lekarza weterynarii Michała Garwackiego, świadczącą usługi w zakresie 
opieki weterynaryjnej na zlecenie Gminy;  

 8) Lecznicy dla zwierząt - należy przez to rozumieć Lecznicę dla zwierząt „ FRINGILLA”   
 Cezary Witeszczak” w Serocku, adres: ul. Pułtuska 32, 05- 140 Serock, prowadzoną przez  
  – lekarza weterynarii Cezarego Witeszczak, świadczącą na zlecenie Gminy usługi 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
na terenie Gminy; 

9) 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 innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;  

10) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 
wraz z człowiekiem w jego domu lub w odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza; 



11) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w 
rozumieniu przepisów  organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

12) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności 
w otoczeniu człowieka w stanie dzikim; 

13) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje czasowy nadzór 
nad zwierzęciem bezdomnym.  

 
Cele i zadania Programu  

§ 3 
1. Celami Programu są:  
1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami;  
2) zmniejszenie populacji domowych zwierząt bezdomnych;   
3) opieka nad wolno żyjącymi kotami,  
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na 

wypadek następstw zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 
5) edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz 

obowiązków właścicieli zwierząt domowych; 
6) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy. 
2. Zadania Programu to: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku; 
2) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, sterylizację lub  
    kastrację; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku; 
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; 
9) znakowanie zwierząt; 
10) sterylizacja/kastracja zwierząt domowych (psów lub kotów) przy pełnym 
    poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób zamieszkałych na terenie 
   Gminy, pod których opieką zwierzęta te pozostają. 

 
Realizatorzy Programu 

§ 4 
1. Realizację Programu zapewnia Gmina, poprzez Urząd Gminy, Straż Gminną oraz 

działające na zlecenie Gminy: 
1) Schronisko dla zwierząt;    
2) Przychodnię weterynaryjną;  
3) Lecznicę dla zwierząt;  
     4) gospodarstwo rolne. 
2. W realizacji Programu uczestniczą: 

1) służby porządkowe: Komisariat Policji w Nieporęcie;   
2) organizacje społeczne, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt;  

     3) przedszkole i szkoły poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego  
         traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności;  
        4) opiekunowie społeczni; 
3. Funkcję koordynatora Programu pełni Wójt Gminy za pośrednictwem Urzędu.  
 



Sposoby realizacji celów Programu 
                                                                       § 5. 
 
1. Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom oraz opieki dla zwierząt realizowane 

jest poprzez:  
1) przyjmowanie  zgłoszeń o zwierzętach bezdomnych, błąkających się na terenie Gminy 

Nieporęt odbywać się będzie: 
a) w Urzędzie w dniach i godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 22 767 04 27;   
b) w Straży Gminnej w dniach i godzinach pracy Straży Gminnej, pod nr tel. 22 774 87  
    91/668 116 761  
c) w niedziele w okresie od października do grudnia w godzinach od 7.00 do 22.00 pod  
    numerem służbowym Urzędu: 600 918 288;    

    2) zapewnieniu przez Gminę bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku przyjmującym 
zwierzęta całodobowo;  

    3) sukcesywne odławianie zwierząt i umieszczanie w Schronisku zagubionych, 
wałęsających się pozostających bez opieki właściciela zwierząt na terenie Gminy;  

    4) poszukiwanie, w tym wspólnie z organizacjami opieki nad zwierzętami; 
wolontariuszami i innymi osobami, nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych, w tym 
poprzez kampanie realizowane za pomocą stron internetowych, portali 
społecznościowych, ogłoszeń zawieszanych w miejscach publicznych.   

    5) zawieranie przez Gminę umowy ze Schroniskiem o zapewnienie bezdomnym 
zwierzętom miejsca w schronisku oraz opieki; 

    6) zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim poprzez umieszczanie zwierząt 
gospodarskich w wyznaczonym w tym celu gospodarstwie rolnym świadczącym usługi 
na zlecenie Gminy; 

    7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem bezdomnych zwierząt poprzez dokonanie przez zlecenie przez Gminę podjęcia 
opieki lekarskiej nad bezdomnymi zwierzętami Przychodni weterynaryjnej.   

2. Poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych realizuje:  
    1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;  

    2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań 
zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m. in. umieszczanie ogłoszeń o 
adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu,  

    3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych. 
3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca i opieki następuje przez działające na 

zlecenie Gminy Schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Nowy Dwór 
Mazowiecki adres: ul Leśna 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, prowadzone przez 
Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie pod adresem: Modlińska 
107 B,  05-110 Jabłonna.   

4. Schronisko zobowiązane jest do przyjmowania zwierząt poszkodowanych w wyniku 
innych zdarzeń losowych jak bezdomność, takich jak pożar, wypadki, nieludzkie 
traktowanie lub w przypadku utraty właściciela związaną z chorobą, śmiercią (bez 
pozostawienia spadkobiercy). 

5. Gmina zapewnia poprzez Schronisko obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt 
przebywających w Schronisku.   

6.  Gmina zapewnia zwierzętom całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną w przypadkach 
zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt, w tym kotów wolno 
żyjących (dzikich), poprzez działającą na zlecenie Gminy Lecznicę dla zwierząt „ 



FRINGILLA” Cezary Witeszczak” w Serocku, adres: ul. Pułtuska 32, 05- 140 Serock.  
7. Schronisko przyjmuje i przetrzymuje zwierzęta zagubione, zabłąkane porzucone lub z 

innych przyczyn bezdomne.  
8.  Gmina zapewnienia opiekę zwierzętom gospodarskim poprzez umieszczanie zwierząt 

gospodarskich w gospodarstwie rolnym, na które wyznacza świadczące usługi na zlecenie 
Gminy, gospodarstwo rolne w Nieporęcie pod adresem ul. Małołęcka 14 Izabelin, 05-126 
Nieporęt, prowadzone przez Pawła Szablewskiego.  

 
                                                                       § 6. 
1. Zmniejszenie populacji domowych zwierząt bezdomnych odbywa się poprzez: 

1) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów znajdujących   
  się w Schronisku oraz wolno żyjących kotów, w tym poprzez: 

a) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów  
        sterylizacji i kastracji we własnym zakresie,  

b) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do  
     Schroniska,  
c) sterylizację kotów wolnożyjących; 

2) usypianie ślepych miotów zwierząt. 
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie bezdomne zwierzęta, które są jeszcze ślepie i nie ma 

możliwości zapewnienia dla nich właścicieli. 
3. Usypianie ślepych miotów zapewnia Gmina poprzez działające na zlecenie Gminy 

Schronisko oraz Przychodnię weterynaryjną, określone w uchwale.   
 
                                                                       § 7. 
1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana jest poprzez ich czasowe    
    dokarmianie oraz stwarzanie warunków bytowania w miejscach dotychczasowego    
   schronienia, w tym poprzez:  
      1) ustalanie miejsc,w których przebywają koty wolno żyjące; 
      2) współpracę Gminy z opiekunami społecznymi oraz organizacjami, których statutowym  
          celem  działania jest ochrona zwierząt;  
      3) udzielanie wolno żyjącym kotom pomocy weterynaryjnej;  
      4) udzielanie pomocy opiekunom społecznym w opiece nad wolno żyjącymi kotami w  
          formie zakupu przez Gminę karmy dla kotów na okres od listopada do kwietnia i  
          przekazanie jej osobom opiekującym się zwierzętami;   
      5) udostępnienie przez Gminę klatek łapek umożliwiających bezpieczne wyłapywanie  
          kotów wolno żyjących;   
      6) poddanie sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów poprzez wydawanie   
          skierowań na wykonanie zabiegów weterynaryjnych w tym zakresie przez    
          Przychodnię weterynaryjną ,,ALFAWET Michał Garwacki” w Nieporęcie, adres: ul.  
          Jana Kazimierza 105, w Nieporęcie 05-126, do wyczerpania środków przeznaczonych   
         na ten cel. 
2.   W celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji i kastracji, opiekun społeczny, składa do    
      Urzędu wniosek o wydanie skierowania uprawniającego do wykonania zabiegu w     
      Przychodni weterynaryjnej, zgodnie ze wzorem wniosku określonym w załączniku do    
      Programu. 
3.  Opiekun społeczny, który chce poddać wolno żyjącego kota zabiegowi weterynaryjnemu z   
      ramach Programu, dostarcza zwierzę na własny koszt do Przychodni weterynaryjnej.   
   
 



§ 8. 
1. Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i 
sposobów zapobiegania ich bezdomności, realizowana jest przez Gminę i odbywa się 
poprzez:  
1)  włączanie nauczycieli (przedszkoli i szkół) do propagowania treści programowych w 

dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem 
zwierząt, promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt;  

2) organizowanie wspólnie z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi akcji, konkursów, spotkań edukacyjnych 
i innych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy na temat 
humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania bezdomności, praw i obowiązków 
wynikających z faktu posiadania zwierzęcia;  

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest 
ochrona zwierząt;  

4) promowanie w formie ulotek, plakatów, artykułów prasowych działań określonych 
Programem; 

5) wspieranie wolontariatu prowadzonego na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt.  
6) promocję przekazywania zwierząt do nowych domów (adopcji).  
2. W ramach umowy adopcyjnej zawartej z Gminą zwierzę ma wykonane zabezpieczenie 

przed pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz szczepienia (przeciwko 
wściekliźnie, nosówce, parwowirozie, wirusowemu zapaleniu wątroby) w Przychodni 
weterynaryjnej. 

 
§ 9 

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy realizowana jest przez 
Gminę poprzez:  
1) egzekwowanie przepisów prawa lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt, 

określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  
2) egzekwowanie, we współpracy z inspekcją weterynaryjną, obowiązku wykonywania 

corocznego szczepienia psów przeciw wściekliźnie,  
3) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego ich 

traktowania.  
 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
§ 10. 

1. Na terenie Gminy wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt.  
2. Odławianie bezdomnych zwierząt zapewnia Gmina poprzez Schronisko, które zapewnia 

tym zwierzętom miejsce w Schronisku. 
3. Odławianie bezdomnych zwierząt może się odbywać w ciągu całego roku, po zgłoszeniu 

bezdomnego zwierzęcia lub zwierząt w Schronisku przez Urząd, Straż Gminną lub 
Komisariat Policji w Nieporęcie. 

4. Odławianiem obejmuje się zwierzęta bezdomne pozostawione bez opieki, w stosunku do 
których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką 
dotychczas pozostawały, a w szczególności chore i zagrażające życiu, zdrowiu i 
bezpieczeństwu ludzi.  

5. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się wyłącznie przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i 
zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.  

6. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanym do 
bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt spełniającym warunki przepisów 



Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 które obowiązuje wprost 
na całym terytorium UE. 

 
 

Znakowanie zwierząt 
§ 11 

1. Gmina zapewnia elektroniczne znakowanie bezdomnych psów przekazywanych do 
Schroniska.  

2. Gmina prowadzi elektroniczne znakowanie psów w ramach akcji bezpłatnego czipowania 
skierowanej do właścicieli psów zamieszkałych na terenie Gminy.   

3. Gmina realizuje zadania określone w ust. 1 i  2 poprzez Przychodnię weterynaryjną.  
 

Zasady finansowania Programu 
§ 12.  

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w 
budżecie Gminy na 2022 rok w wysokości: 161 000,00 zł. 

2. Program przyjmuje następujący sposób wydatkowania środków, o których mowa w  ust.1: 
1) 100 000,00 zł na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla 

zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację i kastrację 
zwierząt w schronisku dla zwierząt;  

2) 23 400,00 zł na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich sterylizację lub 
kastrację;  

3) 28 000,00 zł na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt oraz pomoc lekarsko - weterynaryjną zwierzętom bezdomnym, 
którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia taka pomoc jest niezbędna;  

4) 1 000,00 zł na dokarmianie kotów wolno żyjących; 
5) 4 000,00 zł na poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) 2 300,00 zł na elektroniczne trwałe znakowanie zwierząt; 
7) 2 000,00 zł na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) 300 zł na usypianie ślepych miotów.  

3. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie 
odbywało się w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw związanych z realizacją 
Programu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 
 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego - projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika 
przyrody. 

 
  
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


