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Poz. 6455
UCHWAŁA NR 122/XI/2015
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz. 856 ze
zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala co następuje:
§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola:
Bożenna Korlak
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Załącznik do Uchwały Nr 122/XI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku
Rozdział 1.
Cel i zadania programu
§ 1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lesznowola ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt oraz zapewnienia właściwej
opieki bezdomnym zwierzętom domowym oraz wolno żyjącym kotom, przebywających w granicach
administracyjnych Gminy Lesznowola - w obrębie siedlisk ludzkich.
2. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lesznowola,
2) aktywne poszukiwanie dla nich nowych właścicieli i nowych domów,
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt w szczególności poprzez obligatoryjną kastrację i sterylizację
wyłapanych na terenie gminy zwierząt bezdomnych,
4) zapobieganie bezdomności psów i kotów poprzez ich elektroniczne
zwierzęcia i kontakt z właścicielem,

znakowanie w celu identyfikacji

5) finansowanie połowy kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właścicieli,
warunek – zwierzę musi być oznakowane mikrochipem,
6) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla przetrzymywania
gospodarskich,

zwierząt

7) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli
wobec zwierząt domowych.
Rozdział 2.
Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami
§ 2. 1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gmina Lesznowola zajmuje się uprawniony podmiot
posiadający podpisaną z Gminą umowę na wykonywanie usługi „Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz
przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Lesznowola”
2. W roku 2015 podmiotem świadczącym usługi odławiania, zapewnienia opieki oraz przygotowania do
adopcji bezdomnych zwierząt jest Przychodnia Weterynaryjna, Sylwester Zając, ul. Łabędzia 23, 05-500
Piaseczno.
3. Rolę schroniska pełni Punkt czasowego przetrzymywania zwierząt w Henrykowie – Urocze przy
ul. Gromadzkiej 11 i ul. Gromadzkiej 19.
4. Pracownicy Przychodni współpracują w ramach wykonywania zadań z Referatem Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola oraz Komisariatem Policji w Lesznowoli.
5. Przychodnia Weterynaryjna zapewnienia bezdomnym zwierzętom właściwą opiekę, a w szczególności:
1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) do miejsca czasowego pobytu zwierząt,
2) dla odłowionych, bezdomnych zwierząt ustala się 6 - dniowy okres karencji, w którym nie mogą być one
oddane do adopcji oraz poddawane żadnym zabiegom chirurgicznym, z wyjątkiem tych ratujących życie.
Podczas okresu karencji poszukiwani są właściciele wyłapanych zwierząt poprzez umieszczanie informacji
na stronach internetowych Urzędu, dotyczącej miejsca i daty odłowienia oraz charakterystyki zwierzęcia,
3) po upływie okresu karencji wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych i lekarskich- obowiązkowe
- zabieg sterylizacji /kastracji, odrobaczanie, szczepienie obowiązkowe – wścieklizna,
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4) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie mikrochipu do bazy danych, prowadzenie bazy danych
oraz przekazanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem,
5) objęcie zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami
i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała,
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,
6) leczenie przyjętych bezdomnych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie,
7) informowanie Gminy o miejscach przekazania zwierząt i nowych właścicielach na podstawie bazy danych
mikrochipów, jak też bazy danych adopcji wyłapanych psów,
8) zapewnienie pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lesznowola w przypadku gdy:
- zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych,
- zostały w inny sposób okaleczone,
- pogryzły ludzi – muszą być odłowione, przetrzymywane oraz muszą przejść kwarantannę (badanie
w kierunku wścieklizny zgodnie z decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii) .
6. Przychodnia Weterynaryjna uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom
stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o odłowionych
zwierzętach.
7. Adopcja zwierzęcia może odbyć się jedynie po odbyciu przez niego zabiegu, polegającego na trwałym
pozbawieniu zdolności płodzenia (kastracja, sterylizacja), chyba że istnieją szczególne przeciwwskazania,
a zwłaszcza:
a) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia;
b) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel
nie zrzekł się prawa własności.
8. Zwierzę W Przychodni Weterynaryjnej może zostać poddane eutanazji wyłącznie na zasadach
wskazanych w ustawie o ochronie zwierząt.
9. Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Lesznowola można zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa pod następującymi numerami telefonów: (22) 70 89 208, 70 89 128 (w poniedziałek w godz. 9.30
– 17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).
W pozostałych dniach i godzinach zgłoszeń dokonywać należy w Komisariacie Policji w Lesznowoli pod
numerami telefonów: (22) 757 93 90, 757 93 86.
Rozdział 3.
Sposoby realizacji celów programu
§ 3. 1. Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2013r, poz. 856 ze zm.) o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad
humanitaryzmu.
2. Realizacja programu obejmuje w szczególności:
1) przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych, błąkających się na terenie gminy psach i kotach,
2) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym,
3) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych, poprzez prowadzenie stałej
i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy Lesznowola
oraz umieszczanie ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lesznowoli, informacji
w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola,
4) znakowanie zwierząt, w sposób umożliwiający ich identyfikację i kontakt z właścicielem, poprzez
współpracę z gabinetami weterynaryjnymi, działającymi na terenie Gminy – w każdym roku do
wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie,
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5) sterylizację lub kastrację zwierząt – finansowania połowy kosztów tych zabiegów, do wyczerpania środków
finansowych w danym roku,
6) o dofinansowanie kosztów zabiegów mogą ubiegać się Mieszkańcy:
- zameldowani na stałe w Gminie Lesznowola (wpis do dowodu osobistego) lub
- zamieszkujący, ale na stałe rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, ze wskazaniem adresu
zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola (zgłoszenie identyfikacyjne ZAP – 3 lub zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym – PIT za 2014r.)
7) zapewnienie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w zdarzeniach
komunikacyjnych,
3. Na realizację zadań wynikających z Programu, Gmina
wysokości :

przeznacza z budżetu środki w następującej

1) na zakup budek i dokarmianie wolnożyjących kotów przy ul. Dworkowej w Lesznowoli przeznacza się
1 000 zł;
2) na znakowanie zwierząt przeznacza się 2 000 zł
3) na sterylizację oraz kastrację zwierząt przeznacza się 17 000zł.
4) na odławianie, przygotowanie do adopcji oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt
pochodzących z terenu Gminy Lesznowola w budżecie gminy przeznacza się kwotę 240 000 zł.
4. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.).
Rozdział 4.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
§ 4. 1. Prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów – zwanych dalej
określenie ilości kotów w poszczególnych ogniskach .

„Karmicielami” oraz

2. Warunkiem wpisu do rejestru będzie wypełnienie Karty Karmiciela zawierającej:
 imię i nazwisko osoby Karmiciela,
 adres zamieszkania,
 nr tel. komórkowego,
 nr dowodu osobistego,
 wskazanie dokładnego miejsca przebywania kotów,
 orientacyjna ilość dokarmianych kotów,
 zobowiązanie Karmiciela do poddania, dokarmianych kotów zabiegom sterylizacji lub kastracji w ramach
bezpłatnej akcji zapobiegania bezdomności zwierząt realizowanej przez Gminę Lesznowola w terminie
1 miesiąca od daty złożenia zobowiązania,
 na społecznych opiekunów kotów przyjmowane są zgłoszenia tylko od Mieszkańców Gminy Lesznowola
 karmiciel zobowiąże się na piśmie do zachowania porządku i czystości w miejscu dokarmiania kotów.
3. Finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji w ilości 3 szt. kotów z każdej gromady
(miejsca) zarejestrowanej w Urzędzie - do końca 2015r.
4. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących będą wykonywane na następujących zasadach :
 osoba opiekująca się wolno żyjącymi kotami (Karmiciel) zgłosi do Urzędu chęć poddania zabiegowi kota,
w celu omówienia dogodnego terminu jego zabiegu
 koty dostarczane są do Przychodni Weterynaryjnej
staraniem i na ich koszt,

przez opiekunów społecznych – Karmicieli ich
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 opiekun społeczny odbiera koty po wykonaniu zabiegu i wypuszcza je w miejscu ich wcześniejszego
pochwycenia,
 termin odbioru zwierząt ustala lekarz weterynarii,
 opiekunowie społeczni potwierdzają wykonanie usługi przez Przychodnię Weterynaryjną.
Rozdział 5.
Działania edukacyjne
§ 5. 1. Edukacja Mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt prowadzona będzie przez
Urząd Gminy i Przychodnię Weterynaryjną poprzez :
a) promowanie prawidłowych postaw i zachowań w stosunku do zwierząt,
b) prowadzenie akcji adopcji zwierząt w czasie festynu gminnego – Dni Gminy Lesznowola organizowanego
w czerwcu br.
c) uświadamianie mieszkańcom odpowiedzialności prawnej za posiadane zwierzę,
d) zachęcanie do adopcji zwierząt,
2. Artykuły na łamach prasy lokalnej, strony internetowej Urzędu, strony internetowej
Przychodni Weterynaryjnej – www.vetpiaseczno.pl , propagujące zabiegi sterylizacji i kastracji
znakowania (chipowania) psów i kotów .
3. Propagowanie wolontariatu na rzecz Przychodni weterynaryjnych
zwierzętami oraz nauka poczucia odpowiedzialności za posiadane zwierzę.

oraz

- oswajanie się dzieci ze

4. Organizowanie prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt
i zapobiegania ich bezdomności, właściwej opieki nad zwierzętami w szkołach na terenie Gminy Lesznowola.
Rozdział 6.
Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym
§ 6. 1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym gminy zwierzęcia innego niż gospodarskie lub
domowe, Wójt Gminy, w porozumieniu z Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego, właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności – Strażą
Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwienia zwierzęciu powrotu do miejsca naturalnego miejsca
przebywania.
2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w ust. 1, nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego
bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego
przewiezienia do naturalnego środowiska.
3. Dzikie zwierzęta z terenu Gminy Lesznowola można zgłaszać do Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego pod następującym numerem telefonu: (22) 70 89 138 ( w poniedziałek w godz. 9.30 – 17.30, od
wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).
4. W pozostałych dniach i godzinach zgłoszeń dokonywać należy w Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego pod numerem telefonu : (22) 737 07 63.
Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla przetrzymywania zwierząt gospodarskich
§ 7. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Lesznowola zapewnia się miejsce
w gospodarstwie rolnym w Sołectwie Lesznowola, na podstawie umowy zawartej przez Gminę z właścicielem
gospodarstwa w momencie zaistnienia okoliczności wymagającej interwencji.
2. Gospodarstwo rolne w m. Lesznowola, ul. Słoneczna 197, spełnia warunki do przyjęcia zwierząt
gospodarskich , zapewniając schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
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3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskich, które z różnych przyczyn utraciły
swoje dotychczasowe schronienie ponosi Gmina Lesznowola, a w przypadku gdy możliwe jest ustalenie
właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego, kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel w/w
zwierzęcia.

