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UCHWAŁA NR IV.64.2019
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Tłuszcz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018
poz. 944 ze zm.) oraz art. 11a ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019
poz. 122) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tłuszcz ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu
Krzysztof Gajcy
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Załącznik do Uchwały nr IV.64.2019
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia27 marca 2019r.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."
(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt)

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Tłuszcz
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Tłuszcz, zwanym dalej „Programem”, są objęte zwierzęta bezdomne oraz koty wolno
żyjące, przebywające w granicach administracyjnych miasta i gminy Tłuszcz.
§ 2. Program ma na celu:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów,
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tłuszcz poprzez zapewnienie im
miejsca w schronisku dla zwierząt;
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) odławianie bezdomnych zwierząt;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
7) edukacja mieszkańców Gminy Tłuszcz w zakresie opieki nad zwierzętami i obowiązków
spoczywających na właścicielach zwierząt.
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 3. Realizację działań ujętych w Programie prowadzą:
1) Na poziomie Gminy Tłuszcz - Burmistrz Tłuszcza, za pośrednictwem Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Tłuszczu;
2) Podmiot gospodarczy - Azyl Darka Dariusz Kozłowski, ul. Wrzeciono 1/134, 01 – 951
Warszawa wybrany w drodze zapytania ofertowego, z którym została podpisana w 2018r.
umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tłuszcz i umieszczanie ich
w schronisku dla zwierząt Fundacji „Ostatnia Szansa” prowadzącą schronisko dla zwierząt w
Boguszycach Małych 25 k. Rawy Mazowieckiej pow. rawski, woj. łódzkie nr id 1013340;
3) Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz
regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie;
4) Wskazane gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
5) Organizacje społeczne.
Rozdział 2
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FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
ORAZ OGRANICZANIA ICH POPULACJI
§. 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów będzie realizowane
poprzez:
1) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, w tym kotów wolno żyjących, poprzez
sterylizację lub kastrację;
2) Dokonywanie usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących;
3) Poszukiwanie dla zwierząt nowych właścicieli poprzez umieszczanie ogłoszeń na stronie
internetowej gminy oraz w prasie lokalnej;
4) Edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych
psów i kotów.
§. 5. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
poprzez ich obligatoryjną sterylizację lub kastrację, realizują:
1) Podmiot gospodarczy zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt poprzez realizację
zadań ułatwiających zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych
i kotów
wolno żyjących z terenu Gminy Tłuszcz;
2) Gmina Tłuszcz poprzez finansowanie sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt, którymi
po wykonaniu zabiegu zaopiekują się mieszkańcy gminy;
3) Organizacje społeczne poprzez realizację zadań ułatwiających zabiegi sterylizacji lub kastracji
zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Tłuszcz;
4) Burmistrz poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania
zabiegów sterylizacji i kastracji;
5) Burmistrz poprzez zawarcie umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie
zabiegów sterylizacji i kastracji.
6) Schronisko dla zwierząt przyjmujące zwierzęta z terenu Gminy Tłuszcz.
Rozdział 3
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
§ 6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tłuszcz realizują:
1) Burmistrz poprzez:
a) zgłaszanie bezdomnych zwierząt podmiotowi gospodarczemu zajmującemu się
wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, w celu umieszczenia ich w schronisku
b) poszukiwanie dla nich właścicieli;
c) wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;
2) organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad
zwierzętami bezdomnymi.
§ 7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie będzie realizowane
przez:
1) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;
2) Monitorowanie znanych i wskazanych przez mieszkańców miejsc bytowania dużej ilości
kotów wolno żyjących;
3) Pomoc organizacjom społecznym i opiekunom (karmicielom) w opiece nad kotami wolno
żyjącymi;
4) Przekazywanie w ciągu całego roku opiekunom (karmicielom) karmy dla kotów wolno
żyjących.
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§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Podmiot gospodarczy zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt wraz ze
Schroniskiem dla Zwierząt, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania
nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i
zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania przy współpracy ze schroniskiem, w
którym zwierzęta te przebywają;
2) Burmistrz poprzez promocję adopcji bezdomnych zwierząt;
3) Organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 9. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Tłuszcz realizuje podmiot gospodarczy
zajmujący się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt poprzez niezwłoczne przekazanie zwierząt
do schroniska z zapewnieniem po wyłapaniu 15 dniowej kwarantanny, odrobaczenia,
szczepienia, sterylizacji/ kastracji.
§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2019 roku
wskazuje się gospodarstwo, które znajduje się w miejscowości Białki 4, 05-240 Tłuszcz.
§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizują:
1) Schronisko, do którego będą przewożone wyłapane zwierzęta z terenu Gminy Tłuszcz poprzez
zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w Schronisku;
2) Gmina Tłuszcz poprzez współpracę z zakładami leczniczym dla zwierząt:
a. Usługi Weterynaryjne Olszak Agnieszka ul. Willowa 104, 05 – 205 Dobczyn,
b. Gabinet Weterynaryjny SEVET Sebastian Kozioł Łysobyki 6K, 05 - 240 Tłuszcz,
w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym
z terenu Gminy Tłuszcz;
3) Gmina Tłuszcz poprzez współpracę z zakładami leczniczymi dla zwierząt:
a. Usługi Weterynaryjne Olszak Agnieszka ul. Willowa 104, 05 – 205 Dobczyn,
b. Gabinet Weterynaryjny SEVET Sebastian Kozioł Łysobyki 6K, 05 - 240 Tłuszcz
w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym
z terenu Gminy Tłuszcz w związku z interwencjami podejmowanymi przez Policję;
4) Organizacje społeczne w porozumieniu z lekarzem weterynarii w związku z interwencjami
podejmowanymi przez Policję.
§ 12.
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 Ustawy realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania
ślepych miotów będących zwierzętami bezdomnymi;
2) Gmina Tłuszcz poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt;
2. Ze zwłokami uśpionych zwierząt, do czasu ich odbioru przez podmiot zajmujący się
zbieraniem i transportem martwych zwierząt do utylizacji, należy postępować w sposób
minimalizujący ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.
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Rozdział 4
PLAN STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH
(POSIADAJACYCH WŁASCICIELA) Z TERENU GMINY TŁUSZCZ
§ 13.
1. Celem akcji jest popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia
nadpopulacji zwierząt domowych (psów i kotów), co w efekcie końcowym zminimalizuje
liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są
spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej
hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu
rozrodczego.
2. Akcja prowadzona będzie przez Gminę Tłuszcz do 30 listopada lub do wyczerpania środków
finansowych, przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
3. Akcja dotyczy zwierząt dorosłych zakwalifikowanych przez lekarza weterynarii.
4. Prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie gminy
Tłuszcz oraz podpisali zgodę na poniesienie kosztów czipowania lub oznakowania zwierząt.
Zabieg czipowania jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia i polega na wstrzyknięciu za
pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa, kota a
następnie zarejestrowaniu w internetowej bazie danych, natomiast znakowanie kota poprzez
przycięcia ucha wykonywane jest w znieczuleniu.
5. Miejsce wykonywania zabiegu: przychodnia weterynaryjna Usługi Weterynaryjne Agnieszka
Olszak ul. Wiejska 73.
6. Gmina Tłuszcz finansuje 100% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt.
Przy czym koszt zabiegu obejmuje: wizytę kwalifikującą, przeprowadzenie zabiegu w
znieczuleniu ogólnym, zmiany opatrunków, zdjęcie szwów, podanie leków, wizytę kontrolną.
Gmina nie dofinansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie,
szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego
leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia
z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź wystąpienia uczulenia
na szwy, kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia oraz transportu zwierzęcia
do/z gabinetu. Koszty związane z czipowaniem pokrywa właściciel zwierzęcia.

§ 14.
1. W celu wzięcia udziału w akcji należy:
1) Złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu ul. Warszawska 10 pok. Nr 16
(Złożone wnioski będą rejestrowane i realizowane zgodnie z kolejnością wpływu);
2) Okazać
dowód
tożsamości
lub
inny
dokument
stwierdzający
adres
zameldowania/zamieszkania na terenie gminy Tłuszcz (np. zeznanie podatkowe złożone
za rok poprzedni);
3) Okazać książeczkę zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego
prawa do zwierzęcia;
4) Wyrazić na piśmie zgodę na poniesienie kosztów oznakowania czipem;
2. W przypadku psów wymagane jest, aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko
wściekliźnie;
3. Właściciel zwierząt może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w danym roku.
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4. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miejskim formularzem, właściciel zwierzęcia
udaje się do gabinetu weterynaryjnego, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony
termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
5. Jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabiegi kastracji i sterylizacji uzna, że zwierzę nie może
zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów zdrowotnych, to zwierzę
zostaje wykluczone z akcji. O wykluczeniu zwierzęcia z akcji lekarz weterynarii powiadamia
urząd.
6. W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji, do udziału zakwalifikowane zostanie kolejne
zwierzę, które nie zostało wcześniej uwzględnione z powodu przekroczenia limitu środków
przeznaczonych na ten cel.
7. Warunkiem wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia jest opłacenie w gabinecie
weterynaryjnym zabiegu czipowania.

Rozdział 5
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 15. Gmina Tłuszcz w ramach Programu będzie prowadziła we współpracy z organizacjami
społecznymi działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad
zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania, a
także adopcji zwierząt bezdomnych.
Rozdział 6
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 16. W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań wynikających
z Programu w wysokości 162 920,00 zł w tym 2 000,00 zł na karmę dla wolnożyjących kotów;
10 000,00 zł na sterylizację, kastrację i leczenie kotów wolnożyjących; 25 000,00 zł na sterylizację
kotek i suk właścicielskich; 100 000,00 zł na odławianie, transport, umieszczanie zwierząt
bezdomnych w schronisku, kompleksowej opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz na usługi
towarzyszące; 25 920,00 zł na odbiór padłych zwierząt z terenu Gminy Tłuszcz.
§ 17. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

