DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 21 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2016-07-21 11:15:20

Poz. 6967
UCHWAŁA NR 308/XXI/2016
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2016 roku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016
r, poz. 446) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 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 2016 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 Maria Korlak
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Załącznik do Uchwały Nr 308/XXI/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 13 lipca 2016 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Lesznowola w 2016 roku
Rozdział 1.
Cel i zadania programu
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 i wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach
administracyjnych Gminy Lesznowola.
2. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lesznowola miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla przetrzymywania zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
9) określenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu oraz sposób ich
wydatkowania.
Rozdział 2.
Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Lesznowola
1. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gmina Lesznowola zajmuje się uprawniony podmiot na
podstawie podpisanej z Gminą umowy na wykonywanie usługi „Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz
przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Lesznowola”.
2. W roku 2016 podmiotem świadczącym usługi odławiania, zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej, przygotowania do adopcji bezdomnych zwierząt jest Przychodnia Weterynaryjna, Sylwester
Zając, ul. Łabędzia 23, 05-500 Piaseczno.
3. Podmiot, o którym mowa w ust.2 zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsce w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt s.c. z/s ul. Bąkówka 07-300 Ostrów Mazowiecka.
4. Usługę zapewnienia pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach
komunikacyjnych świadczy całodobowo Przychodnia Weterynaryjna, Sylwester Zając, ul. Łabędzia 23, 05-500
Piaseczno.
5. Pracownicy Przychodni współpracują w ramach wykonywania zadań z Referatem Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola oraz Komisariatem Policji w Lesznowoli.
6. Przychodnia Weterynaryjna zapewnienia bezdomnym zwierzętom właściwą opiekę, a w szczególności:
1) wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt (psów i kotów) do miejsca czasowego pobytu zwierząt,
odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
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2) dla odłowionych, bezdomnych zwierząt ustala się 6 dniowy okres karencji, w którym zwierzęta nie mogą
być przekazane 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) podskórne wszczepienie mikrochipu, wprowadzenie mikrochipu do bazy danych, prowadzenie bazy
danych,
4) 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.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami
1. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Lesznowola, w tym ich dokarmianie,
realizowane jest przy współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących – Karmicielami,
zarejestrowanymi w Gminie Lesznowola.
2. Opieka obejmuje w szczególności:
1) dokarmianie w okresie długotrwałych mrozów i zimowych warunków,
2) finansowanie kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących.
3. Finansowanie przez gminę zabiegów kastracji i sterylizacji w ilości dwóch sztuk kotów z każdej
gromady (miejsca) zarejestrowanej już w Urzędzie oraz po dwie sztuki z nowej gromady ( zarejestrowanej w
roku 2016 ).
4. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących dokonywane będą na zasadach ustalonych i
wypracowanych w latach poprzednich.
Rozdział 4.
Sterylizacja / kastracja zwierząt z terenu Gminy przebywających w schronisku
1. Wszystkie zwierzęta odłowione z terenu Gminy Lesznowola, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są
poddawane obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia nie
pozwalają na wykonanie zabiegu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt s.c z/s
ul. Bąkówka, 07- 300 Ostrów Mazowiecka.
Rozdział 5.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
1. Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych następuje z wykorzystaniem elektronicznej, lokalnej
bazy danych zwierząt odłowionych z terenu Gminy.
2. W celu usprawnienia procesu adopcyjnego zwierząt przebywających w schronisku podejmuje się
następujące działania:
1) zamieszczanie na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacyjnym
informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciami,

Gminy aktualnych

2) współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt,
3) promocję adopcji zwierząt ze schroniska.
Rozdział 6.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt przez usypianie ślepych miotów
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt odbywać się będzie na podstawie art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r ( Dz. U. z 2013r, poz.856 ze zm.) przez lekarza weterynarii z Przychodni Weterynaryjnej
Sylwester Zając, ul. Łabędzia 23, 05-500 Piaseczno.
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2. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy
zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany w sposób
humanitarny.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez
odpowiednie służby do tego przeznaczone.
Rozdział 7.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy
Lesznowola prowadzona jest przez Przychodnię Weterynaryjną Sylwester Zając, z siedzibą, przy ul. Łabędziej
23 w Piasecznie.
Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca
dla przetrzymywania zwierząt gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub osoby pod której opieką trwale przebywały
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.
3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, 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.
Rozdział 9.
Finansowanie programu
1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina Lesznowola.
2. W roku 2016 na realizację niniejszego Programu przeznaczono następujące środki:
- odławianie, przygotowanie do adopcji, zapewnienie miejsca oraz utrzymanie w schronisku dla bezdomnych
zwierząt, pochodzących z terenu Gminy Lesznowola, w tym obligatoryjną kastrację i sterylizację w
schronisku dla zwierząt oraz zapewnienie całodobowej pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a także usypianie ślepych miotów - przeznacza się kwotę
250 000,00 zł;
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów –

1 000,00 zł.;

- zakup mikroczipów do rejestracji zwierząt – 6 000,00 zł.;
- zakup usług związanych z elektronicznym oznakowaniem zwierząt – 11 000,00zł.;
- zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących – 4 000,00zł.

